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Redegørelse for sagen 
 
Ribe Amt meddelte den 17. november 2006 påbud til Møbjerg Dambrug om begrænset an-
vendelse og udledning af antibiotika og andre kemikalier i forbindelse med driften af dam-
bruget.  
 
Amtets afgørelse, der er truffet i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1, er påklaget til 
Skov- og Naturstyrelsen af Nielsen Consulting på vegne af Møbjerg Dambrug samt af Dan-
marks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening. 
 
Sagen er den 1. januar 2007 overført til Miljøklagenævnet, der skal færdigbehandle sagen, jf. 
§ 2 i lov nr. 569 af 24. juni 2005 om ændring af lov om miljøbeskyttelse. 
 
I sagens behandling er indgået det materiale, som Ribe Amt har fremsendt til Skov- og Natur-
styrelsen med skrivelse af 19. december 2006, og de oplysninger, der er indkommet under 
nævnets behandling af sagen.  
 
Beliggenhed og retsgrundlag 
Møbjerg Dambrug ligger i Billund Kommune på adressen Brandevej 8, 7260 Sønder Omme. 
Dambruget er anlagt i 1956 efter tilladelse fra landvæsenskommissionen. Produktionen fore-
går i 46 traditionelle jorddamme og 1 bagkanal. Dambrugets samlede, vanddækkede produk-
tionsareal er ca. 17.150 m², og dambruget har et maksimalt tilladeligt foderforbrug på 162 
tons årligt. 
 
Ifølge bekendtgørelse nr. 532 af 20. juni 1992 om indkaldelse af ansøgninger om godkendelse 
fra bestående listevirksomheder, som ændret ved bekendtgørelse nr. 830 af 6. november 1997, 
skulle bestående ferskvandsdambrug uden samlet miljøgodkendelse inden 1. januar 1999 an-
søge om miljøgodkendelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 39. 
 
Grindsted Kommune modtog den 10. december 1998 en ansøgning om samlet miljøgodken-
delse af Møbjerg Dambrug. Ansøgningen er senere suppleret, således at der foreligger en 
samlet ansøgning af 4. marts 1999 fra Dansk Dambrugerforening (nu Dansk Akvakultur). Der 
er endnu ikke meddelt nogen samlet miljøgodkendelse af Møbjerg Dambrug. 
 
Vandindvindings- og udledningsforhold 
Møbjerg Dambrugs indvinding af vand har udgangspunkt i en opstemning i Omme Å, der 
løber øst for og herefter syd om dambruget. Opstemningen leder vand ind i Nordre Kanal, 
som oprindeligt er etableret som engvandingskanal. Til brug for driften indtager dambruget 
vand fra Nordre Kanal, der forløber nord om dambruget i øst-vestlig retning. Vest for dam-
brugets vandindtag forgrener kanalen sig i et øst-vestligt og nord-sydligt forløb. Dambrugets 
spildevand udledes til dette nord-sydlige forløb, før dette udmunder i Omme Å. 
 
Af dambrugets vandindvindingstilladelse af 24. oktober 2006 fremgår, at dambruget har tilla-
delse til indvinding af op til 1.200 l/s fra Omme Å på nærmere fastsatte vilkår, og at median-
minimumsvandføringen opstrøms dambrugets stemmeværk er fastsat til 1.100 l/s.  
 
Dambrugets vandindvindingstilladelse er påklaget til Miljøklagenævnet af Danmarks Sports-
fiskerforbund og Dansk Akvakultur. 
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Anvendelse af medicin og hjælpestoffer 
I dambrugets ansøgning om miljøgodkendelse af 4. marts 1999 oplyses, at der ikke har været 
behov for forbrug af antibiotika eller hjælpestoffer gennem de seneste 5 år, og at en eventuel 
fremtidig anvendelse vil ske i overensstemmelse med anvisninger fra receptskrivende dyrlæge 
og DFU-Rapport 52-98 "Redegørelse vedrørende det tekniske grundlag for miljøgodkendelse 
af dambrug". Dog oplyses, at der i 1997 har været anvendt 50 l formalin til desinfektion. 
 
Dambrugets forbrug af medicin og hjælpestoffer i perioden 1. januar 1999 til og med 2006 
fremgår af dambrugets egne indberetninger til Ribe Amt, idet der dog mangler indberetninger 
for årene 2002 og 2003. 
 
I årene 2001, 2004 og 2005 blev der anvendt henholdsvis 40, 10 og 12 kg blåsten, mens der 
ikke er anvendt hjælpestoffer i driften de øvrige år. 
 
Der er ikke angivet noget medicinforbrug i dambrugets indberetninger siden 1. januar 1999. 
 
Miljøklagenævnet har fra Danmarks Veterinærinstituts Statistiske Efterretninger (VetStat) 
indhentet oplysninger om dambrugets medicinforbrug fra 1. januar 2002 og frem til sagens 
indbringelse for nævnet, jf. nedenstående skema. Kolonnen længst til venstre indeholder dato-
en for dyrlægens udskrivning af medicin. 
 

Dato Præparat Mængde (g) Mængde aktivt stof (g) 
18-04-2002 Branzil Vet. 100% premix 187,5 oxylinsyre 187,5 
27-05-2002 Branzil Vet. 100% premix 2.500 oxylinsyre 2.500 
19-06-2002 Tribrissen Forte Vet. 40% pulv. 11.250 sulfadiazin 754, trimethoprim 3.746 
24-06-2002 Branzil Vet. 100% premix 5.000 oxylinsyre 5.000 
01-08-2002 Branzil Vet. 100% premix 5.000 oxylinsyre 5.000 
20-06-2003 Branzil Vet. 100% premix 4.000 oxylinsyre 4.000 
25-05-2004 Tribrissen Forte Vet. 40% pulv. 11.250 sulfadiazin 754, trimethoprim 3.746 

 
Plan- og naturforhold  
Omme Å, der er en del af Skjern Å-systemet, er i Ribe Amts Regionplan 2016 målsat som 
”Laksefiskevand B2”, herunder på hele strækningen fra stemmeværket ved Nordre Kanal til 
dambrugets udløb. Nordre Kanal har samme målsætning indtil et overløbsbygværk vest for 
dambruget ved kanalens forgrening. 
 
Omme Å indgår ca. 17 km nedstrøms Møbjerg Dambrug i habitatområde H60, der er en del af 
det internationale beskyttelsesområde nr. 67 (H60, F37) "Borris Hede", jf. Miljøministeriets 
bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale na-
turbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
 
Udpegningsgrundlaget for habitatområde H60 er bl.a. odder og "vandløb med vandplanter". 
 
Omme Å indgår ca. 25 km nedstrøms dambruget i habitatområde H61, der er en del af det 
internationale naturbeskyttelsesområde nr. 68+69 ”Skjern Å, Ringkøbing Fjord og Nymin-
destrømmen” (H61, H62, F43, R2). 
 
Udpegningsgrundlaget for habitatområde H61 er arterne laks, havlampret, flodlampret, bæk-
lampret, odder, grøn kølleguldsmed, vandranke samt en række terrestriske og akvatiske natur-
typer. 
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Fjernrecipienten er Ringkøbing Fjord, hvoraf hovedparten udgør en del af det internationale 
naturbeskyttelsesområde nr. 68+69 (fuglebeskyttelsesområde nr. F43, Ramsar-område R2 og 
habitatområde nr. H62). Udpegningsgrundlaget for habitatområde H62 er havlampret, flod-
lampret, majsild, stavsild, odder og vandranke samt en række terrestriske og akvatiske natur-
typer. 
 
I skrivelse af 23. maj 2006 varslede Ribe Amt over for Møbjerg Dambrug et påbud i henhold 
til miljøbeskyttelseslovens § 72 om indsendelse af visse oplysninger om dambrugets anven-
delse af antibiotika og kemikalier. På vegne af dambruget knyttede Nielsen Consulting i skri-
velse af 20. juni 2006 bemærkninger til varslingen. 
 
Den 30. juni 2006 meddelte Ribe Amts følgende påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 72 til 
Møbjerg Dambrug: 
 
Under henvisning til amtets varsel af 23. maj 2006 meddeles hermed påbud om at indsende en række oplysnin-
ger til brug for regulering af udledning af antibiotika og andre kemikalier. Påbudet meddeles med hjemmel i 
miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 1. 

 
Der er ved brev af 20. juni 2006 fremsendt bemærkninger til påbudsvarslet. For så vidt angår bemærkninger til 
fastsættelsen af andelen af vandkvalitetskravet til 1/3 henvises til nedenstående begrundelse. 

 
Baggrunden for påbudet er, at der anvendes en række antibiotika og kemikalier i forbindelse med driften af Mø-
bjerg Dambrug, jf. de årlige tilsynsoplysninger. Det vurderes i den forbindelse, at stofferne udledes til vandløbet 
under og efter anvendelsen. Stofferne er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 921 af 8. oktober 1996 
om kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer eller havet.  

 
Ifølge ovennævnte bekendtgørelse skal amtet regulere udledningerne af stofferne, hvilket forventes at ske i hen-
hold til miljøbeskyttelseslovens påbudsbestemmelser (§ 41). I denne forbindelse har amtet behov for en række 
oplysninger. 

 
På dette grundlag påbydes De at indsende nedenstående oplysninger senest den 1. september 2006: 
 

• Beskrivelse af den nuværende anvendelse, herunder hvilke stoffer der anvendes samt metode, dosering, 
varighed og hyppighed af behandlingerne. Endvidere ønskes oplyst hvor stor en del af bestanden, der 
behandles samtidigt - som gennemsnit og maksimalt. Disse oplysninger vil bl.a. danne grundlag for 
vurdering af hvorvidt hidtidig behandlingspraksis kan fortsættes, samtidig med at dambruget maksimalt 
øger vandløbskoncentrationerne med 1/3 af de angivne vandkvalitetskrav. Vandkvalitetskravene frem-
går af bilag 1. 

 
• Angivelse af hvilke enkeltstoffer, der forventes anvendt fremover. 

 
• Oplysning om hvilke bedst tilgængelige teknologier, der påtænkes anvendt med henblik på at undgå ud-

ledning af de pågældende stoffer eller på at begrænse udledningen mest muligt.  
 

• Såfremt en udledning ikke kan undgås, ønskes en beskrivelse af den fremtidige anvendelsesmetode, 
omfattende oplysninger om dosering, varighed samt hyppighed af behandlingerne. Endvidere ønskes 
det forventede maksimale årsforbrug (mængder) samt maksimale koncentrationer (døgngennemsnit) i 
afløbsvandet oplyst. 

 
• Til belysning af afløbsvandets indhold kan der anvendes beregninger efter almindeligt fortyndingsprin-

cip eller efter en EDB-model. Den enkelte udleder må højst give anledning til en koncentrationsforøgel-
se i vandløbet på en delmængde af vandkvalitetskravet for de enkelte stoffer. I forbindelse med bereg-
ningen af stofkoncentrationen i vandløbet kan der tages udgangspunkt i medianminimumsvandføringen 
(Qmm) samt i, at der altid skal ledes en vandføring svarende til ½ Qmm uden om dambruget. Det kan i 
denne forbindelse oplyses, at Qmm ved dambruget er 1.100 l/s (ifølge amtets seneste opgørelse). 
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Delmængden vil være afhængig af de konkrete omstændigheder, idet der ikke kan fyldes op til vand-
kvalitetskravet ved den enkelte udleder. I det aktuelle tilfælde vurderes andelen at udgøre en 1/3 af 
kravværdien, jf. bilag 1. 

 
• Forslag til egenkontrol. 

 
• Såfremt den fremtidige anvendelse medfører ændringer i dambrugets indretning og/eller drift, bedes 

dette ligeledes beskrevet. 
  
Det bemærkes, at den vurdering, der ligger til grund for fastsættelse af andelen af et vandkvalitetskrav, er baseret 
på generel viden om hele vandsystemer. For hvert større vandløbssystem har amtet udført en simpel beregning, 
der forudsætter en afstrømningssituation med medianminimum – altså en typisk sommervandføring. Desuden er 
det forudsat, at hvert dambrug bidrager til en koncentrationsforøgelse i vandløbet på netop vandkvalitetskravet. 
Herefter er den samlede koncentration beregnet nedstrøms hvert enkelt dambrug i vandløbssystemet under anta-
gelse af, at alle dambrug behandler samtidigt. 

 
På grundlag af disse beregninger har amtet valgt at acceptere, at dambrugene hver især forøger koncentrationen 
med 1/3 af vandkvalitetskravet under medianminimums-omstændigheder. Dette skal sammenholdes med, at en 
”worst case”-situation (samtidig behandling på hovedparten af dambrugene) angiver en acceptabel forøgelse fra 
hvert dambrug på kun 1/5 af vandkvalitetskravet.  

 
… 

Bilag 1 
 

Stof CAS-nr. Vandkvalitetskrav 
 

Recipient 

Amoxicillin * 26787-78-0 
og 
61336-70-7 

Fersk: 
 
Salt: 

0,037 µg/l

0,0037 µg/l
Oxolinsyre * 14698-29-4 Fersk: 

Salt: 
0,36 µg/l

0,036 µg/l
Sulfadiazin * 68-35-9 Fersk: 

Salt: 
 

1,3 µg/l
0,13 µg/l

Trimethoprim * 738-70-5 Fersk: 
Salt: 

16 µg/l
1,6 µg/l

Oxytetracyklin * og 
Oxytetracyklin  
hydrochlorid * 

79-57-2 og 
2058-46-0 

Fersk: 
Salt: 

2,0 µg/l
0,2 µg/l

Florfenicol * 76639-94-6 Fersk: 
Salt: 

1,2 µg/l
0,12 µg/l

Formaldehyd * 50-00-0  9,2 µg/l (tilføjet)
Chloramin-T * 127-65-1 Fersk: 

Salt: 
5,8 µg/l

0,58 µg/l
Brintoverilte * 7722-84-1  10 µg/l (tilføjet)
Kobber * 7440-50-8  1 µg/l (tilføjet)

øvre grænse: 4,9 
µg/l

Kaliumpermanganat * 7722-64-7 Fersk: 
Salt: 

0,84 µg/l
0,084 µg/l

Chlorbutanol* 57-15-8 og 
1320-66-7 

Fersk: 
Salt: 

130 µg/l
13 µg/l

Jod* 7553-56-2  10 µg/l (tilføjet)
Benzocain* 94-09-7 Fersk  

Salt:  
7,2 µg/l

0,72 µg/l

Ferske vande/fiskevandsmålsatte vandløb 
 
Kystvande/Nordsøen og Vadehavet 
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Nielsen Consulting indsendte herefter den 29. september 2006 en midlertidig ansøgning om 
tilladelse til at anvende medicin og hjælpestoffer på Møbjerg Dambrug. I ansøgningen anføres 
indledende, at der søges om anvendelse af tidligere anvendte stoffer og andre dambrugsrele-
vante stoffer, samt at de teoretiske beregninger for stoffernes koncentration i vandløbet vil 
blive fremsendt snarest muligt.  
 
Der søges specifikt om anvendelse af medicinstofferne amoxilin, florfenicol, oxylinsyre, oxy-
tetracylin, sulfadiazin, trimethoprim og albendazol samt hjælpestofferne brintoverilte, forma-
lin, jod, kloramin-T og kobbersulfat. 
 
I ansøgningen anføres under overskriften ”Bedste tilgængelig teknologi (BAT)” følgende:   

Anvendelsen af de enkelte stoffer. 
 

Stofty-
pe 

Stofgruppe Stof Anvendelsesmåde 

Amoxicillin 
Florfenicol 
Oxolinsyre 
Oxytetracyclin 
Sulfadiazin 

Antibiotika 

Trimethoprim 
  

Stoffet iblandes foderet. Enten på foderfabrik 
eller på dambruget. Doseres ifølge dyrlægens 
anvisninger. Medicinfoderet udfodres til fiskene 
i det antal dage som dyrlægen har angivet. 

Benzocain Bedøvelsesmid-
ler Tricain 

Bruges ved i kar at blande den forskrevne 
mængde stof med vand. Opløsningen ledes ikke 
til recipient efter brug. 

M
ed

ic
in

 Vacciner Forskellige Der kan være tale om dypning, iblanding i foder 
eller stikvaccinering. Der vil ikke blive tilledt 
recipient overskydende vaccineopløsning. Kun 
godkendte vacciner vil blive anvendt. 

Brintoverilte 
Formalin 
Iod 
Kloramin-T 

Vand-
desinfektions-
midler 

Kobbersulfat 

Tilsættes vandfasen i den enkelte opdrætsenhed. 
Dosering og vandtilførslen fremgår af skema.  
Der vil kun blive behandlet en gang dagligt pr. 
stof. 
 

Kaliumperoximonosulfat 
Natriumalkylbenzensulfonat 
Sulfaminsyre 
(Virkon S) 

Desinfektions-
midler 
(støvler, udstyr) 

Forskellige iod-produkter 

Bruges i fodbade eller ved påsprøjning af ud-
styr. Der vil ikke ske tilledning til recipienten 

H
jæ

lp
es

to
ff

er
 

Desinfektion 
damme 

Hydratkalk Bruges i forbindelse med desinfektion af op-
drætsenheder (uden vand). Der vil ikke ske 
tilledning til recipienten. 

 
 
Under overskriften ”Egenkontrol” anføres, at der som dokumentation for egenkontrol gem-
mes dyrlægeanvisninger samt registreringer over anvendt medicin og hjælpestoffer med angi-
velse af dato, produktionsafsnit samt dosering. 
 
Med ansøgningen fulgte 3 bilag: Et bilag 1, der er en skematisk oversigt over de ansøgte stof-
fers anvendelsesmetode, hvilke sygdomme de anvendes mod, doseringsmængde og doserings-
form, behandlingsperiodens længde m.m. Et bilag 2 med overskriften ”medicin”. I bilaget 
redegøres for sammenhængen mellem behandlingsperiode, kontrolperiode og udledningsperi-
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ode samt for anvendelsen af genfindingsprocenter/reduktionsfaktorer på baggrund af Medicin 
og hjælpestofprojektets fase II. Endvidere redegøres for anvendelse af værdier for kort-
tidsvandkvalitetskrav. De maksimale koncentrationer for stofferne amoxicillin og oxytetra-
cyklin er behandlet i et separat afsnit. Et bilag 3, der er et skema visende de kemiske egenska-
ber for de ansøgte hjælpestoffer. 
 
Ribe Amt meddelte i skrivelse af 4. oktober 2006 til Møbjerg Dambrug varsel om påbud efter 
miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1, vedrørende anvendelse af medicin og hjælpestoffer. På 
dambrugets vegne knyttede Nielsen Consulting i skrivelse af 16. oktober 2006 bemærkninger 
til det varslede påbud. 
 
Herefter meddelte Ribe Amt i skrivelse af 17. november 2006 følgende påbud efter miljøbe-
skyttelseslovens § 41, stk. 1, til Møbjerg Dambrug: 
 
Med henvisning til amtets varsel af 4. oktober 2006 meddeles hermed påbud om begrænset anvendelse og ud-
ledning af antibiotika og andre kemikalier i forbindelse med driften af Møbjerg Dambrug. Påbudet træder i kraft 
den 1. januar 2007. Det bemærkes, at påbudet – i forhold til det varslede – på visse punkter er lempet som kon-
sekvens af Miljøstyrelsens skrivelse af 27. oktober 2006 (vedrørende fastsættelse af vilkår for udledning af me-
dicin og hjælpestoffer fra dambrug). 
 
Anvendelsen på Møbjerg Dambrug påbydes begrænset til følgende (art stoffer, mængder og koncentrationer): 
 

Stof Total mængde, der maksimalt må anvendes pr. 
døgn.  

 Gældende fra den 1. januar 
2007 til den 31. december 
2008. 

I øvrigt gældende efter 31. 
december 2008. 

Maksimal stofkoncentration i det 
udledte vand. 
µg/l 

Formalin (37 %) 0,86 l/døgn 0,86 l/døgn 7,4 (formaldehyd) 
Chloramin-T 220 g/døgn 220 g/døgn 4,6 
Brintoverilte 507 g/døgn 507 g/døgn 8 
Blåsten 169 g/døgn 169 g/døgn 0,8 (kobber) 
Florfenicol 108,6 g/døgn 45,6 g/døgn 1,0 
Oxolinsyre 38,1 g/døgn 13,7 g/døgn 0,30 
Sulfadiazin 205,8 g/døgn 49,4 g/døgn 1,0 
Trimethoprim 1013 g/døgn 608 g/døgn 12,8 
Amoxicillin 1,4 g/døgn 1,4 g/døgn 0,030 
Oxytetracyklin 
og 
Oxytetracyklin 
hydrochlorid 

76 g/døgn 76 g/døgn 1,6 

Skema 1 
 
Som egenkontrol til vurdering af overholdelse af ovennævnte krav skal følgende oplysninger indsendes til til-
synsmyndigheden på førstedagen af enhver behandling: 
 

• start- og sluttidspunktet for behandlingen 
• hvilke stoffer der er anvendt med oplysning om dosering og heraf resulterende koncentration i det ud-

ledte vand, 
• hvilke produktionsafsnit, der behandles, 
• kopi af dyrlæge-recepter for antibiotika. 

 
Det bemærkes, at de fastsatte døgnmængder for florfenicol, oxolinsyre, sulfadiazin samt trimethoprim gældende 
for perioden 1. januar 2007 – 31. december 2008 skal revurderes inden 31. december 2008 på grundlag af et 
egenkontrolprogram til brug for eftervisning af de benyttede genfindingsprocenter, jf. Miljøstyrelsens brev af 27. 
oktober 2006. I tilfælde af at dette ikke kan gennemføres inden den 31. december 2008, er de skærpede døgn-
mængder (jf. skema 1) gældende fremover. Egenkontrolprogrammet skal godkendes af den nye miljømyndighed 
(Billund Kommune). 
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Derudover bemærkes det, at anvendelse af andre antibiotiske stoffer og kemikalier end ovenfor nævnt ikke er 
lovlig efter den 31. december 2006. Hvis der opstår behov herfor, må der forinden anvendelse finde sted, søges 
om godkendelse hos Billund Kommune, som bliver miljømyndighed efter årsskiftet 2006/2007. Såfremt der 
ønskes anvendt en større reduktionsrate for formaldehyd end angivet i Miljøstyrelsens brev af 27. oktober 2006, 
kan dette kun ske i forbindelse med en udvidet egenkontrol bestående af målinger af afløbsvandet til dokumenta-
tion for, at indholdet af formaldehyd ikke medfører overskridelse af vandkvalitetskrav i vandløbet (jf. Miljøsty-
relsens brev af 27. oktober 2006). Dette, herunder omfanget af egenkontrollen, skal forinden godkendes af kom-
munen. 
 
Baggrund for påbudet 
De har den 16. oktober 2006 fremsendt bemærkninger til varslingen af påbudet. De har i den forbindelse anmo-
det om at amtet afventer Miljøstyrelsens supplerende udmelding angående udledning af medicin og hjælpestof-
fer. Styrelsen har ved brev af 27. oktober 2006 udsendt denne supplering, og påbudet er justeret i overensstem-
melse med styrelsens præciseringer. 
 
Baggrunden for påbudet er, at der anvendes en række antibiotika og kemikalier i forbindelse med driften af Mø-
bjerg Dambrug, jf. de årlige tilsynsoplysninger. Det vurderes i den forbindelse, at stofferne udledes til vandløbet 
under og efter anvendelsen. Stofferne er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 921 af 8. oktober 1996 
om kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer eller havet. 
 
Amtet har i brev af 30. juni 2006 påbudt Dem at indsende en række oplysninger til brug for regulering af udled-
ning og anvendelse af stofferne (påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 1). De har den 29. september 
2006 fremsendt nogle oplysninger, som dog kun i begrænset omfang redegør for de forhold, som amtet har an-
modet om i påbudet. 
 
Sagen er derfor behandlet på grundlag af de foreliggende oplysninger. De har bl.a. oplyst, at der ønskes anvendt 
følgende stoffer: amoxicilin, florfenicol, oxolinsyre, oxytetracyclin, sulfadiazin, trimethoprim, brintoverilte, 
formalin, chloramin-T og blåsten. 
 
Tidligere, i forbindelse med tilsynet for årene 2004 og 2005, har De oplyst, at der er anvendt nedenstående stof-
fer, som amtet har omregnet til de angivne mængder aktiv stof. 
 
Skema 2 

Stof Forbrug i 2004 Forbrug i 2005 
Blåsten (kg) 10 12 

 
På grundlag af de vandkvalitetskrav, som er fastsat i amtets Regionplan 2016, vandføringen i Omme Å i medi-
anminimumsituationen (Qmm bestemt til 1100 l/s) samt Miljøstyrelsens oplysninger om stoffernes reduktionsra-
ter, er det vurderet, at De maksimalt kan anvende de nævnte stoffer i et begrænset omfang som anført i skema 1. 
I forbindelse med fastsættelsen af udlederkrav er det vurderet (som anvist i Miljøstyrelsens brev af 27. oktober 
2006), at dambruget med den konkrete beliggenhed maksimalt kan øge vandløbskoncentrationerne med 2/5 af de 
aktuelle vandkvalitetskrav. Den nærmere beskrivelse af grundlaget fremgår af bilag 1. Ligeledes er det i vurde-
ringen forudsat, at det nuværende indretning og drift af dambruget ikke ændres. 
 
Omme Å er ca. 25 km nedstrøms dambruget udpeget som et internationalt naturbeskyttelsesområde, habitatom-
råde, jf. habitatbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni 2003 om afgrænsning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder). Den nedre del af Omme Å indgår i udpegningsområ-
de nr. 61 – Skjern Å - hvor udpegningsgrundlaget med relevans for det vandige miljø er: 
 
Laks, Havlampret, Flodlampret, Bæklampret, Odder, Grøn Kølleguldsmed, Vandranke og Vandløb med vand-
planter. 
 
Habitatbekendtgørelsens § 4 bestemmer bl.a., at der ikke må gives tilladelser, som kan skade områderne eller de 
arter, som har givet anledning til habitatudpegningen. 
 
Miljøstyrelsen har i sin skrivelse af 27. oktober 2006 anført, at anvendelsen af genfindingsprocenterne for antibi-
otika er forbundet med en væsentlig usikkerhed, hvorfor det ikke kan udelukkes at vandkvalitetskravene over-
skrides. Styrelsen har imidlertid anbefalet, at de fundne genfindingsprocenter i DFU-rapport nr. 135-04 i første 
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omgang anvendes i beregningerne, idet vilkår bør suppleres med betingelse om revurdering inden 1-2 år, såfremt 
det dokumenteres, at dambrugets indretning og type begrunder en anden genfindingsprocent. 
 
BILAG 1 
 
Beregningsforudsætninger for maksimalt tilladte mængder angivet i påbudets skema 1 (Ommeåsystemet) 
 
Anvendte reduktionsrater 

 
Antibiotika: 
 
Stof Sulfadiazin Trimethoprim Oxolinsyre Florfenicol 
Andel i afløb 0,24 0,6 0,36 0,42 
 
½ 
Der findes ikke omsætningsrater i vandløb. Fra publicerede forskningsrapporter vides det, at de to mest anvendte 
antibiotika (sulfadiazin og oxolinsyre) stort set ikke omsættes i systemer med væsentlig større bakterietæthed 
end i vandløb (biologiske renseanlæg og akvarium ”dambrug” med biofilter), 
 
Kemikalier (eksponentielle rater i timer-1): 
 
Stof Formalin Chloramin-T Kobber Brintoverilte 
På dambruget -0,01 -0,02 -0,1 -0,3 
I vandløbet -0,001 -0,003  -0,025 
 
Raterne er fra DFU-projekt 135-04. På dambruget er der benyttet rater fra laboratorieforsøgene med rør indehol-
dende sediment fra en dambrugsdam. I vandløbet er benyttet værdier fra laboratorieforsøgene med rør uden 
sediment, idet de antages at være mere repræsentative for et vandløb. Kobber omsættes ikke, men fjernes fra 
vandfasen ved binding til partikler som bundfælder. Da kobber i vandløbenes sedimenter også kan være et pro-
blem, er der ikke medtaget reduktion af kobber i vandløbene.  
 
Tilbageholdelse på dambrugene 
For antibiotika er der regnet med en tilbageholdelse på dambruget svarende til ovennævnte andel, som kan gen-
findes i afløbet. 
 
I mangel af tilfredsstillende ansøgninger er reduktionen af de anvendte kemikalier på dambruget beregnet på 
følgende grundlag. I foreløbige ansøgninger udarbejdet af Dansk Akvakultur er behandlingstiden i dammen 
generelt vurderet til ½ - 1 time. Alle dambrug har desuden et bundfældningsbassin med en opholdstid på om-
kring ½ time. I værste fald er opholdstiden af vandet fra tilsætning af stoffet til udløb således kun en time. Med 
ovenstående reduktionsrater vil mængden af anvendt stof i afløbet udgøre nedenstående andele af det tilsatte: 
 
• Formalin: 0,99 
• Chloramin-T: 0,98 
• Kobber: 0,90 
• Brintoverilte: 0,74 
 
I påbudet er indregnet en reduktion på selve dambruget på 10% for kobber og på 25% for brintoverilte. 
 
Risikovurdering for samtidig udledning fra flere dambrug 
 
Indledningsvis er det ud fra fortyndingsprincipper beregnet, hvad koncentrationen i vandløbene nedstrøms hvert 
dambrug vil være, hvis alle 3 dambrug i Ommeåsystemet udleder, således at de hver øger koncentrationen i 
vandløbet med hele vandkvalitetskriteriet (VKK). Flowet i vandløbet er ved hvert dambrug fastsat til medianmi-
nimumsvandføringen (Qmm). Resultatet af disse beregninger, som fremgår af nedenstående tabel, viser, at kon-
centrationen nederst i vandløbet vil være 2,5*VKK. 
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Uden reduktion Med reduktion Dambrug Qmm VKK 
Mængde Konc  NS Andel Mængde Konc NS 

Filskov Dambrug 930 1 930 1,00 0,4 372 0,40 
Møbjerg Dambrug 1100 1 1100 1,85 0,4 440 0,74 
Juellingsholm Dam-
brug1

1400 1 1400 2,45 0,4 560 0,98 

 
Det er vurderet, at der er en realistisk mulighed for samtidig behandling i Ommeåsystemet, idet dambrugene alle 
ligger i samme gren af vandløbet. Vandet fra Filskov Dambrug vil således passere gennem alle de øvrige ned-
strøms dambrug. Der er derfor en risiko for samtidig behandlingskrævende sygdom på alle dambrug, uanset om 
årsagen er bakterier eller fysisk/kemiske forhold i vandløbet. 
 
I aktuelle påbud til dambrugene i Ommeåsystemet har ikke alle dambrug fået tilladelse til at bruge alle stofferne. 
Amtet har dog valgt at sikre, at der er plads til, at alle senere kan få tilladelse til brug af alle stoffer. Dette be-
grundes med, at påbudene med sikkerhed vil indskrænke brugen af f.eks. formalin væsentligt, hvilket kan føre til 
et behov for at anvende f.eks. brintoverilte på de dambrug, som ikke har anvendt dette stof gennem de senere år. 
 
Amtet vurderer, at der enkelte år er en lille men acceptabel risiko for en mindre overskridelse af vandkvalitets-
kriteriet. Det drejer sig om varme tørre somre, hvor vandføringen i vandløbet kan komme under Qmm. Disse 
somre er samtidig de år, hvor forbruget af antibiotika og desinficerende kemikalier er størst, f.eks. året 2002. 
Desuden må det tages i betragtning, at stort set alle stofferne har antibakteriel funktion, hvorfor effekten af stof-
ferne i et vist omfang må antages at være additiv. 
 
En del af stofferne omsættes i vandløbet mellem de enkelte dambrug. Som det fremgår af de ovennævnte reduk-
tionsrater i vandløbene, vil brintoverilte være det stof, der omsættes mest i vandløbet. På baggrund af enkle be-
regninger byggende på brintoveriltes reduktionsrate og på en gennemsnitlig vandhastighed på 1 km/time, er 
koncentrationerne nedstrøms hver dambrug beregnet. Resultaterne giver følgende koncentrationer (angivet som 
gange VKK, når alle fylder op til VKK) nedstrøms Juellingsholm Dambrug.  
 
• Ingen reduktion: 0,98 
• Brintoverilte: 0,91 
 
Det er på denne baggrund konkluderet, at omsætningen er så ringe på grund af tætliggende dambrug, at der ikke 
er baggrund for forøgelse af det enkelte dambrugs andel af VKK. 
 
Den samlede vurdering af ovenstående er, at alle 3 dambrug i vandsystemet tildeles 40% af VKK hver. 
 
 
Klagerne til nævnet 
 
På Møbjerg Dambrugs vegne påklagede Nielsen Consulting i skrivelse af 29. november 2006 
Ribe Amts påbud af 17. november 2006. I klagen anføres: 
 
Der klages over hhv. den mængde medicin og hjælpestoffer der kan anvendes pr. døgn, den maksimale stofkon-
centration i det udledte vand, vilkår til egenkontrol, risikovurderingen for samtidig behandling mv. Derudover 
påklages sagsbehandlingen, herunder at det tidligere fremsendte varsel mangler begrundelse for mængder og 
koncentrationer. 
 
Dambruget har indsendt en ansøgning om fortsat anvendelse af medicin og hjælpestoffer, der er dog endnu ikke 
fremsendt beregninger til ansøgningen, hvilket vil blive gjort snarest. 
 
Der anmodes om, at påklagen får opsættende virkning og at dambruget i stedet får en frist for indsendelse af 
beregninger der sandsynliggør at gældende vandkvalitetskrav kan overholdes, senest 6 måneder efter at ansøg-
nings- og godkendelses kriterierne er præciseret, og de nye vandkvalitetskrav for antibiotika er trådt i kraft. 
 

                                                 
1 Dambruget er ude af drift. 
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I Danmarks Sportsfiskerforbunds klage af 4. december 2006 anføres: 
 
Ribe Amtsråd har meddelt påbud til 54 af amtets dambrug om den fremtidige anvendelse af antibiotika og andre 
kemikalier i dambrugsproduktionen. Samtlige påbud er i princippet ens, og forbundet tillader sig derfor at indgi-
ve en samlet klage over påbuddenes indhold. 
  
Samtidigt gør forbundet gældende, at påbuddene i virkeligheden har karakter af udledningstilladelser for en 
række navngivne antibiotika og kemikalier, og for langt de fleste af dambrugene drejer det sig altså om udled-
ninger til vandløb, der nyder en særlig beskyttelse i henhold til habitatdirektivet eller forløber i tilknytning til 
disse internationalt beskyttede naturområder. 
  
Ikke alene i kraft af de særlige forsigtighedshensyn, der følger heraf, når der meddeles tilladelser til udledning af 
forurenende stoffer til vandmiljøet i eller i tilknytning til arter og naturtyper, beskyttet af direktivet, men også i 
kraft af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 921, herunder bekendtgørelsens krav til anvendelse af bedst tilgæn-
gelig teknologi (BAT), må Danmarks Sportsfiskerforbund konstatere, at Ribe Amts påbud/tilladelser er ulovlige. 
Det er således et bærende princip i bekendtgørelsen, at renere teknologi, har førsteprioritet, og at man ikke, som 
Ribe Amt, kun bringer “fylde op” princippet i anvendelse.  
 
Samtidig har Ribe Amt regnet sig frem til og givet tilladelse til nogle mængder uden at forholde sig til, om 
mængderne overhovedet er realistiske i forhold til behovet med den nuværende indretning og drift af dambrug. I 
betragtning af, at der ikke er fastsat troværdige kontrolvilkår, må Ribe Amts tilladelser derfor betragtes som 
direkte opfordring til ulovligheder. 
  
Hertil kommer, at de anvendte reduktionsfaktorer i tilladelserne er udokumenterede og alt for usikre til at danne 
grundlag for udledningstilladelserne. De anvendte reduktionsfaktorer fremgår af DFU rapporten nr. 135-04. 
Både miljøstyrelsen og senest Skov- og Naturstyrelsen i afgørelse af forbundets klage over miljøgodkendelse af 
Volstrup Dambrug har afvist ar være tilstrækkeligt veldokumenteret.  
 
Ribe Amt har således meddelt en lang række tilladelser på et af miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen er-
kendt usikkert grundlag, hvilket som allerede nævnt er i strid med såvel dansk som international lovgivning.  
 
Endvidere forekommer det absurd og meningsløst, at Ribe Amt ikke har forholdt sig til et af de mest anvendte 
stoffer i dambrugsproduktion, nemlig stoffet Tribissen. Dette stof er et blandingsprodukt af sulfadiazin og tri-
methopin, og synergieffekten af de to stoffer udnyttes optimalt i tribissen. Sulfadiazin og trimethopin anvendes 
aldrig hver for sig i dambrugsproduktion, men udelukkende som ingredienser i tribissen.  
 
Afslutningsvis skal forbundet påpege det helt uanstændige i, at der i tilladelserne hverken er foretaget vurderin-
ger i forhold til den kumulative effekt af udledningerne fra samtlige dambrug til de pågældende habitatområder 
eller fastlagt nogen som helst form for troværdige kontrolforanstaltninger.  
  
Tilladelserne/påbuddene bør således klart erklæres ulovlige både på det formelle plan, men også for at undgå det 
anarki på dette område, som vil være en konsekvens af Ribe Amts afgørelser. 
 
Danmarks Naturfredningsforenings klage af 14. december 2006 har samme ordlyd som kla-
gen fra Danmarks Sportsfiskerforbund. 
 
 
Nye oplysninger under nævnsbehandlingen 
 
Ribe Amt fremsendte i skrivelse af 19. december 2006 følgende bemærkninger til klagerne:  
 
Ribe Amt har ultimo november 2006 givet 54 dambrug påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41 med regulering 
af dambrugenes brug og udledning af antibiotika og andre kemikalier. Alle 54 påbud er blevet påklaget af Dan-
marks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening. Foreningerne har hver indsendt en klageskri-
velse gående på samtlige afgørelser. Klagerne indeholder en liste med navn på de dambrug, hvis afgørelser på-
klages. Desuden har en lang række dambrug selv påklaget afgørelserne. 
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Vedlagt fremsendes elektronisk for hvert dambrug skrivelser fra amtet til dambruget med varsling af påbud efter 
lovens § 72 om at fremsende oplysninger til brug for reguleringen, påbudet efter § 72, varsling af påbud efter 
lovens § 41 om brug og udledning af antibiotika og andre kemikalier samt påbudet efter § 41. Dambrugenes svar 
på disse skrivelser fremsendes også. Filerne fremsendes med filerne for hvert dambrug i hver sin mappe navngi-
vet med dambrugets navn. 
 
Vi skal opfordre jer til hurtigt at tage stilling til, om klagerne har opsættende virkning. Efter lovens § 95 har 
klagen opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet. Imidlertid har Miljøstyrelsen 
tidligere meddelt, at ureguleret brug af de omhandlede stoffer vil være forbudt efter 31. december 2006. Hvis 
klagen tillægges opsættende virkning, vil dambrugene overhovedet ikke kunne bruge stofferne indtil klagen er 
afgjort. 
 
Nedenstående vil amtet kommentere forskellige forhold omkring påbudene på baggrund af de modtagne klager. 
 
I forbindelse med fremsendelse af varsling og påbud har nogle dambrug som svar fremsendt en ansøgning om 
godkendelse af en nærmere angiven brug af stofferne. Disse ansøgninger er generelt ikke lagt til grund for påbu-
dene, idet de ikke indeholder de ønskede oplysninger, som der er bedt om i påbudet efter lovens § 72. For antibi-
otika er de fremsendte beregninger foretaget på baggrund af et vandkvalitetskrav på 10 gange det i amtets regi-
onplan anførte. For kemikalier brugt til badebehandling er løsningerne baseret på overholdelse af korttidsvand-
kvalitetskrav. Det er amtets opfattelse, at de mange udledere i hvert vandløbssystem i praksis gør det umuligt at 
administrere efter korttidsvandkvalitetskrav, idet det ikke er muligt at sikre 5 dage mellem behandling på to nabo 
dambrug. Der er derfor i § 72 påbudet bedt om beregnede døgngennemsnit til vurdering i forhold til vandkvali-
tetskravene. I § 72 påbudene er det endvidere oplyst, hvilken andel af vandkvalitetskravene, som det enkelte 
dambrug kan udnytte i henhold til amtets risikovurdering. Der er ingen af ansøgningerne, der har taget hensyn til 
denne andel. I en del ansøgninger ønskes udledningen af kemikalier nedbragt til vandkvalitetskravet ved længe-
revarende recirkulering i den enkelte dam, indtil der er sket tilstrækkelig omsætning. Disse beregninger har ikke 
kunnet lægges til grund for påbudet, idet beregningerne er foretaget på baggrund af overholdelse af hele vand-
kvalitetskravet og ikke den meddelte andel. På grund af det eksponentielle henfald kan recirkuleringstiden ikke 
blot ganges op og amtet vil heller ikke kunne vurdere, om en så lang recirkulering overhovedet er realistisk.  
 
Amtet har valgt ikke at indhente yderligere oplysninger, idet reguleringen så ikke kunne være tilendebragt inden 
dette års udgang. I givet fald skulle sagerne således overlades til den kommende myndighed og dambrugene ville 
overhovedet ikke lovligt kunne behandle fiskene efter den 1. januar 2007. 
 
Nogle dambrug har klaget over, at der ikke er fremsendt kopi til dambrugets konsulent. En enkelt dambrugsejer, 
Flemming Poulsen (Vejen Lille Vandmølles Dambrug og Vejen Store Vandmølles Dambrug), har bedt om, at 
hans konsulent fik tilsendt kopi af påbudene. Dette er efterkommet. For alle øvrige dambrug, som ikke specifikt 
har fremsat sådanne ønsker, er påbudene kun sendt til dambrugets ejer eller den driftsansvarlige. 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening har i deres klager fremført, at amtet ikke 
ved, om de mængder, der tillades anvendt, er realistiske i forhold til dambrugenes behov, at der ikke er redegjort 
for bedst tilgængelig teknologi og at påbudene derfor blot er beregnet på baggrund af ”fylde op” princippet. 
 
Som det fremgår af påbudet efter lovens § 72 har amtet ønsket, at sagsbehandlingen skulle tage udgangspunkt i 
den eksisterende maksimale behandling, som det skulle dokumenteres kunne fortsætte under overholdelse af den 
aktuelle andel af vandkvalitetskriteriet. Imidlertid har amtet ikke modtaget et eneste svar, som forholder sig til 
dette. Amtet kunne have forsøgt at rykke for disse oplysninger, men ville så ikke kunnet have truffet afgørelser 
inden årets udgang. Amtet har prioriteret, at der blev truffet afgørelser i sagerne, således at dambrugene fortsat 
kan bruge de ønskede stoffer efter 1. januar 2007 og således at ankeinstanserne har mulighed for at forholde sig 
til en lang række principielle spørgsmål i forhold reguleringen. Med dette valg har amtet ikke haft anden mulig-
hed end at regne baglæns, som angivet af de to foreninger, selv om der hverken er redegjort for renere teknologi 
eller nogen sikkerhed for, at de tilladte mængder er realistiske i forhold til behovet. 
 
Med hensyn til foreningernes bemærkninger omkring reguleringen af udledningen af Tribrissen er amtet princi-
pielt enig med klager. Imidlertid er der i afgørelserne lagt op til, at påbudene kan ændres, når der i den kommen-
de bekendtgørelse er fastsat nye landsdækkende vandkvalitetskrav for antibiotika. Amtet har i den forbindelse 
konstateret, at Danmarks Sportsfiskerforbund har indsendt fagligt velbegrundede bemærkninger til udkast til ny 
bekendtgørelse på netop dette område. 
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De udsendte påbud indeholder i øvrigt i et bilag en nærmere faglig begrundelse for afgørelsen. Nogle få ting 
ønskes tydeliggjort her. 
 
I forbindelse med anslåede halveringstider i vandløbet henvises der til viden om den ringe omsætning af de mest 
benyttede antibiotika. Her kan der f.eks. henvises til det svenske Naturvårdsverket, som i publikationen ”Scree-
ning av antibiotika i avloppsvatten, slam och fisk under 2002/2003” (kontrakt nr. 219 0205), har vurderet halve-
ringstiden for beslægtede sulfastoffer i naturen til over 365 dage, samt til de laboratorieundersøgelser, der i for-
bindelse med undersøgelserne af oprydning i giftdepotet i Kærgård Plantage viser, at sulfastofferne er meget 
svært nedbrydelige i naturen. Der er desuden henvist til en undersøgelse fra Ålborg Universitet, hvor der efter 21 
dage i et akvarium med biofilter indeholdende behandlede fisk genfindes 71% af den benyttede oxolinsyre i vand 
(56%) og slam (15%). Forskningen er offentliggjort i tidsskriftet Aquaculture, vol 183, pp 255 – 268, marts 
2000, ”The influence of dietry oxolinic acid on fluidised bed biofilter performance in a recirkulation system for 
rainbow trout (Onocorhynchus mykiss)” af J. Skjølstrup, E. McLean, P.H.Nielsen og J.-O. Frier. 
 
Med hensyn til den benyttede reduktionsrate for brintoverilte i vandløbet er denne et gennemsnit mellem raten 
målt i dambrugsvand og raten målt i rent vand. Det er amtet opfattelse, at vandløbsvandet indeholder væsentligt 
færre partikler og bakterier end vand udtaget i en fiskedam. I denne vurdering er også indgået, at EU i en risiko-
vurdering (European Union Risk Assessment Report, nr. 38) har anført en konservativ men realistisk halverings-
tid i overfladevand til 5 døgn. 
 
Efter udsendelse af påbudene efter § 41 har amtet fundet en fejl i påbudene til Jedsted Mølle Dambrug og Vejen 
Lille Vandmølles Dambrug. Ved en fejl er disse ved beregningerne tildelt 2/5 af vandkvalitetskravet i stedet for 
1/3 som nævnt i påbudets tekst. Amtet har valgt ikke at udsende et rettet påbud til disse to dambrug. 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund fremsendte i skrivelse af 16. april 2007 følgende supplerende 
bemærkninger: 
 
På baggrund af en række afgørelser ved EF domstolen, bl.a. den såkaldte Delena Wells sag, er det slået fast, at 
VVM direktivet har direkte virkning i medlemslandene og kan påberåbes af borgerne, såfremt myndighederne 
ikke har foretaget den krævede VVM undersøgelse, og i den såkaldte muslingedom har EF domstolen slået fast, 
at projektbegrebet i habitatdirektivet er identisk med VVM direktivets projektbegreb. Endvidere ligger det fast, 
at anlæg til intensivt fiskeopdræt skal VVM undersøges i medfør af bekendtgørelsen om vurdering af visse of-
fentlige og private anlægs virkning på miljøet i medfør af lov om planlægning § 3, stk. 2, jf. bilag 2 nr. 1, litra e, 
hvor intensivt fiskeopdræt som screeningsobjekt er nævnt. 
  
På den baggrund skal forbundet tilkendegive, at Ribe Amts påbud til de oven for nævnte dambrug er ulovligt, 
idet det ikke ses, at amt har foretaget den krævede VVM undersøgelse forud for meddelelse af påbuddene, som i 
virkeligheden reelt har karakter af udledningstilladelse. 
  
Amtets vurdering af udledningernes betydning for de arter og naturtyper, der er udpeget som særligt beskyttel-
seskrævende i henhold til habitatdirektivets bestemmelser, forekommer særdeles overfladisk og lever næppe op 
til de særligt skærpende forhold til miljøvurdering, der kræves i forhold til habitat bestemmelserne. Det fremgår i 
hvert fald ikke af påbuddene/tilladelserne, at det på baggrund af bedst videnskabeligt tilgængelig viden er sik-
kerhed for, at habitatarter og naturtyper ikke påvirkes negativt af udledningerne. Hvis amtet således ikke kan 
udelukke påvirkning, må der i henhold til "muslingedommen" ikke meddeles tilladelse. 
  
Danmarks Sportsfiskerforbund er orienteret om, at der i Ribe Amt i 2006 er udført et screeningsprojekt for læ-
gemidler i vandmiljøet som en del af NOVANA. I den forbindelse har Ribe Amt udtaget prøver i to dambrugsbe-
lastede vandløb, Sneum Å og Kongeåen. Angiveligt viser screeningsundersøgelserne, at omkring 85 % af visse 
antibiotiske stoffer genfindes i vandløbene helt op til 25 km nedstrøms dambrug og i koncentrationer, der ligger 
mere 15 gange over de vandkvalitetskrav, der er fastsat i regionplanen og væsentligt større end kvalitetskravene i 
vandkvalitetsbekendtgørelsen. Jævnfør ligeledes Ribe Amtsråds bemærkninger til forbundets klage. 
  
Med andre ord, så viser screeningerne, at der til stadighed i vandløb med dambrug forefindes en cocktail af stort 
set alle de antibiotika, der anvendes på dambrug. 
  
Danmarks Sportsfiskerforbund skal derfor indtrængende anbefale Miljøklagenævnet at søge nærmere oplysnin-
ger om resultaterne fra det nævnte screeningsprojekt, inden afgørelse træffes. 
 



- 14 - 
 
 

 

Nielsen Consulting fremsendte i skrivelse af 24. april 2007 følgende supplerende bemærknin-
ger til sagen: 
 
Væsentligste ankepunkt er stadig at Ribe amt ikke har inddraget de af dambrugeren indsendte ansøgninger. 
 
Yderligere kommentarer til påbudet.  
 
Anvendelse af medicin og hjælpestoffer er uundgåelig i almindelig dambrugsdrift. Der anvendes både stoffer, 
som udledes til recipienten, og stoffer som ikke gør. 
 
Ansøgning om og godkendelse til anvendelsen af de medicin- og hjælpestoffer, som potentielt vil kunne ende i 
vandmiljøet, har hidtil været svær, ja næsten umuligt.  
 
Ansøgningsgrundlaget og metode har således været særdeles usikker for både dambrugerne, deres konsulenter 
og amtsmedarbejderne. Her kan eksempelvis nævnes usikkerheden om: 
 

 Endelige vandkvalitetskrav, som først nu pr. 1. januar 2007 er endelig fastsat for alle dambrugs-
stoffer (dog stadig usikkerhed om oxolinsyre og florfenicol).  

 Beregningsmetoder (pool-sim, regneark osv.) 
 Deling af Qmm (først afklaret i oktober 2006) 
 Anvendelse af reduktionsfaktorer (ikke helt afklaret endnu, men dog bedre belyst i oktober 2006) 
 Krav til BAT 

 
De dambrug denne påklage omfatter, har gennem hele processen holdt sig orienteret om status for ansøgninger 
og godkendelserne i Ribe Amt. Dambrugsejere indsendte derfor i god tid en efter vores vurdering fyldestgørende 
ansøgning. Præstkær Fiskeri har dog ikke indsendt ansøgning med beregningsgrundlag da dambruget står over 
for en større ombygning til model 1 dambrug. 
 
Bemærk her, at de øvrige ansøgninger er lavet efter fuldstændig samme skabelon, og at Sønderjyllands Amt har 
kunnet træffe uankede afgørelser på baggrund af sådanne ansøgninger. 
 
Faktum er dog desværre, at Ribe Amt ikke har villet behandle indsendte ansøgninger fair og efter reglerne. Am-
tet har i stedet søgt at problematisere hele forholdet maksimalt. 
 
Amtet valgte i december at udsende et stort set enslydende påbud til alle dambrug. Der er i påbuddene ikke taget 
hensyn til de meget forskellige produktionsmetoder, opholdstider osv., der er på de enkelte dambrug. Ribe Amt 
har i sagsbehandlingen altså rent faktisk ikke inddraget de indsendte ansøgninger, hvilket, vi vurderer, værende i 
direkte modstrid med Forvaltningsloven.  
 
Der anmodes derfor om, at påbudet hjemsendes til fornyet behandling i kommune. 
 
Forvaltningsmæssige rettigheder. 
Amtet fremsendte i oktober måned et varsel om påbud i sagen. I varslet var der ikke redegjort for, hvorledes 
amtet var kommet frem til de udmeldte værdier, hvilket er i strid med forvaltningsloven. Dambrugeren og deres 
konsulenter havde altså ikke mulighed for at lave kontrolberegninger.  
 
Amtet fremsendte efterfølgende det endelige påbud med andre værdier, som dambrugeren altså ikke har haft 
mulighed for at kommentere og ikke har haft mulighed for at modbevise. Dette lever ikke op til dambrugenes 
forvaltningsmæssige rettigheder. 
 
Endvidere skal det bemærkes at påbuddet har karakter af at være et standardbrev. Der har således ikke fundet en 
individuel sagsbehandling sted, hvilket naturligvis burde være sket.  
 
Opholdstider. 
Kendskab til opholdstider på det enkelte dambrug er helt afgørende for, at kunne fastsætte krav om de mængder 
af medicin og hjælpestoffer, der kan anvendes på anlægget. Amtets antagelser omkring tilbageholdelsen på dam-
brug er forkerte, hvilket amtet udmærket vidste gennem deres tilsyn med dambrugene. 
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Kun tilladelse til få stoffer. 
I påbudene er der kun givet lov til at anvende nogle få stoffer på de enkelte dambrug. Baggrunden for dette er, at 
der i 2004 og 2005 kun er indberettet brug af netop disse stoffer. Amtet antager altså at den fremtidige produkti-
on kan fortsætte uden brug af andre hjælpestoffer og antibiotika. Dette giver slet ingen mening. Der vil i al dam-
brugsdrift potentiel kunne være brug for alle stoffer. Hvis fiskene bliver syge skal de selvfølgelig behandles. 
Dette er der redegjort for i de indsendte ansøgninger. 
 
Manglende oplysninger om beregningsmetoder. 
Der klages over den fastsatte mængde stof, der kan anvendes pr. døgn og den maksimale stofkoncentration i det 
udledte vand. Det fremgår ikke klart af påbuddet, hvordan man er kommet frem til disse værdier og under hvilke 
forudsætninger. Værdierne er så lave at brugen af stofferne reelt forbydes og dambrugsdriften dermed må ophø-
re. 
 
Egenkontrol. 
Vilkår til egenkontrol er helt ude af proportioner. Hvilken anden virksomhed bliver mødt med krav om at skulle 
indsende oplysninger (eksempelvis doseringer og beregninger af koncentration i det udledte vand) til tilsyns-
myndigheden før alle udledninger?  
 
Det svarer til, at man kræver, at et rensningsanlæg (også punktkilde) dagligt skal redegøre for udledningen af alle 
de miljøfremmede stoffer. 
 
Det må være tilstrækkeligt, at virksomheden via beregninger har sandsynliggjort, at man kan overholde miljø-
kravene og derefter udelukkende registrerer forbruget og behandlingsmetode. 
 
Udvidet egenkontrol for formalin. 
Der er i påbuddene fastsat krav om udvidet egenkontrol (målinger i afløbsvandet på dambruget) såfremt dam-
bruget ønsker at anvende den høje omsætningsrate for formalin. Der henvises til Miljøstyrelsens brev af 27. 
oktober 2006. Dette er en overtolkning af Miljøstyrelsens udmeldinger. I brevet af 27. oktober 2006 står der 
således, at disse målinger også kan ske på brancheniveau indenfor 1-2 år. Det kan her tilføjes, at Dansk Akvakul-
tur allerede er ved at opsætte program, som skal belyse omsætningen af både formalin og antibiotika på forskel-
lige dambrugstyper. 
 
Udledningskrav reduceret til 1/3 af VKKamt. 
I påbuddene redegøres der for, at dambrugene, med den konkrete beliggenhed maksimalt, hver især kun må øge 
vandløbskoncentrationen med 1/3 af det gældende vandkvalitetskrav. Denne ”risikovurdering” kan ikke accepte-
res.  
 
Begrundelse: 
Amtet har ikke forholdt sig til det Miljøstyrelsen udmeldte i brev af 27. oktober 2006, hvor der blandt andet 
anføres, at der skal laves en risikovurdering pr stof. Dette indebærer, at myndigheden bør undersøge, hvor tit 
”samtidighed” finder sted. For antibiotika er dette rimelig simpelt, idet myndigheden kan trække på oplysninger 
fra VETSTAT. Dette har Ribe amt ikke gjort. Havde man som i andre amter gjort dette ville man formentlig 
have fundet, at sandsynligheden for samtidighed er relativ lille, og at der selv, hvis der behandles samtidigt, 
meget sjældent vil være overskridelse af vandkvalitetskravet, da alle dambrug aldrig vil udlede den maksimale 
mængde samtidig. Dette gælder specielt for antibiotika, hvor behandlingstiden er kort (normal fra 7 – 10 dage) 
og kun relativt få behandlinger pr. år pr. dambrug. 
 
En regelret risikovurdering burde også indeholde den reelle fare for miljøet.  
 
Miljømyndighedernes fokusering på de i dambrugserhvervet anvendte antibiotika har medført en omfattende 
litteratursøgning på området og udførelse af en lang række øko-toksikologiske test. Samlet har det givet stor 
viden om stofferne reelle giftighed overfor miljøet. Resultaterne har vist, at det for næsten alle antibiotika er 
blågrønalgen, Microcystis der er den mest følsomme art, hvilket ikke er særlig overraskende da lige netop denne 
”alge-art” har bakterielignende egenskaber. Andre alger har vist sig at være langt mindre følsom. Lovgivningen 
(eller tolkningen heraf) bevirker dog, at det er den mest følsomme art, som skal bruges som udgangspunkt når 
man fastsætter vandkvalitetskriterierne, som ligger til grund for vandkvalitetskravene. Altså bliver blågrønalgen 
ofte den bestemmende art. 
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Hvis man kigger på de eksisterende vandkvalitetskrav, kan man af nedenstående skema se, hvilken faktor der er 
op til, at stoffet bliver giftigt for ”normale” alger, krebsdyr og fisk.  
 
Tabellen er lavet på baggrund af DHI rapport fra 2006, ”Økotoksikologiske test med mediciner anvendt i fiske-
opdræt” og de nuværende vandkvalitetskrav som er beskrevet i Bek 1669/2006.   
 

Antibiotika 

Eksisterende 
vandkvalitets-
kriterie 
(µg/l) 
 

Giftighed over for 
blågrøn-alger 
 
(EC10) Faktor 

Giftighed for alger
(faktor) 
 
(EC10/EC50) 
Faktor 

Giftighed for 
krebsdyr (faktor) 
 
(NOEC 21) Faktor 

Giftighed for fisk
(faktor) 
 
(LC50) Faktor 

Amoxicillin 0,078 10 > 1.000.000 > 1.000.000 > 1.000.000 

Florfenicol 1,2 25 > 1.000 > 1.000 > 10.000 

Oxolinsyre 0,36 400 > 10.000 > 1.000 > 10.000 

Oxytetracyclin 10 10 > 100 > 100 > 1.000 

Sulfadiazin 4,6 10 > 1.000 > 1.000 > 10.000 

Trimethoprim 100 400 > 100 > 100 > 1.000 

 
Ribe amt har i deres risikovurdering beskrevet at vandkvalitetskriteriet maksimalt vil kunne overskrides en fak-
tor 4, hvis alle dambrug udleder op til VKK på samme tid. Dvs. at selv hvis denne meget usandsynlige situation 
skulle opstå, så vil man højst kunne risikere at vandløbskoncentrationen vil være ca. 4 gange højere end vand-
kvalitetskravet. En sådan koncentration vil stadig være under halvdelen af det niveau, som skal til for at påvirke 
blågrønalgernes reproduktion. Der vil samtidig være  
 

 en faktor 100 til 1.000.000 før normale alger påvirkes 
 en faktor 100 til 1.000.000 før krebsdyrene påvirkes 
 en faktor 1000 til 1.000.000 før fiskene påvirkes 
 Sikkerhedsmarginen vil være enorm 

. 
 

Sagt med andre ord: At give alle dambrug udledningstilladelse til det fulde VKK vil højst kunne resultere i, at 
man rent teoretisk måske hver 1-5 år, ved vandføringer omkring eller under Qmm, vil se en kortvarig overskridel-
se af vandkvalitetskravet. En overskridelse, som maximalt vil kunne udgøre en faktor 4, og som i værste tilfælde 
altså kun vil resulterer i en kortvarig påvirkning af blågrønalgers reproduktion!  
 
Dette skal sammenholdes med, at en fast reduktion på 1/3 vil kunne resultere i opdrætsfisk, som ikke kan be-
handles effektivt og dermed risiko for dyrevelfærdsmæssige problemer og økonomisk tab for dambrugeren. 
 
Det skal i den forbindelse nævnes, at Ribe Amt på forhånd offentlig har haft udmeldt, at stort set alle dambrug 
skulle reduceres til 1/3 af VKK!!  
 
Der har simpelthen ikke fundet en konkret vurdering sted i sagen. Eksempelvis er der heller ikke taget hensyn til 
størrelsen af dambrugenes Qmm.  
 
På baggrund af ovenstående argumenterer vi hermed for at dambrugene tildeles den fulde VKK.  
 
I øvrigt kan tilføjes at Ribe Amts bemærkning i risikovurderingen om, at der kan være en additiv effekt mellem 
stofferne nok er korrekt, men at dette ikke bør indgå i en risikovurdering. Skal man så også til at reducere 
mængderne af andre stoffer, som udledes fra andre industrivirksomheder? Her kan der jo heller ikke afvises en 
additiv effekt mellem andre stoffer eks. kviksølv, cadmium osv. 
 
Sidst i risikovurderingen er der beskrevet, at omsætningen mellem dambrugene af brintoverilte er minimal. Dette 
forstår vi ikke. Amtet har jo i deres eget regneeksempel vist at forskellen mellem ingen reduktion og reduktion af 
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brintoverilte udgør over 10 %. Dette er da en ikke ubetydelig omsætning. I risikovurderinger fra andre amter har 
man således taget hensyn til denne omsætning. 
 
Habitatsregler. 
Amtets henvisning til habitatsregler er grundløs i forbindelse med udledninger af medicin og hjælpestoffer.  Der 
er ingen som helst indicier på, at de aktuelle stoffer påvirker de udpegede habitatsarter negativt.  
 
Endnu et forsøg fra amtets side på at problematisere alle mulige forhold. 
 
Reduktionsrater, bilag 1. 
Der henvises til publicerede forskningsrapporter, som skulle belyse at sulfadiazin og oxolinsyre ikke omsættes i 
systemer med væsentlig større bakterietæthed end i vand.  
 
Hvilke rapporter henvises der til? For os at se bare en påstand, som mangler dokumentation. 
 
Omsætningsrater 
Omsætningsraterne følger ikke anbefalingen fra Skov og Naturstyrelsen (brev til dambrugsamterne af 3. januar 
2005) og Miljøstyrelsens brev af 27. oktober 2006.  
 
Tilbageholdelse på dambrugene. 
De angivne tilbageholdelses tider giver ingen mening i forhold til tilladelserne. Man kan ikke generalisere tilba-
geholdelsestider da disse vil være helt forskellige fra dambrug til dambrug afhængig af behandlingsmetode, 
returpumpning, størrelse af damme, kanaler, bundfældning, plantelaguner osv..  
 
Kommentar til ankerne fra Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening. 
 
Generelt er vi enige med Sportsfiskerforbundet og Danmarks Naturfredningsforening i, at de udstedte påbud er 
ulovlige og at der ikke i Ribe Amts sagsbehandling overhovedet er blevet taget hensyn til om de udmeldte 
mængder er realistiske. 
 
Forbundets og foreningens kommentarer omkring ekstra beskyttelse af habitatsarter er også korrekte, men vi må 
her tilføje at alle de undersøgelser og data der foreligger, netop indikerer, at de udpegede habitatsarter ikke på-
virkes negativt ved brug af dambrugsstofferne. Data viser, at den organisme, som er i ”størst fare” oftest er blå-
grønalgen. Påvirkning af fisk og planter finder først sted ved langt højere koncentrationer. Koncentrationer som 
aldrig opnås i å-løbene i forbindelse med normal brug af medicin og hjælpestoffer på akvakulturanlæg.  
 
I forhold til dokumentationen af de anvendte reduktionsfaktorer kan vi kun henlede opmærksomheden på Miljø-
styrelsens brev af 27. oktober til dambrugsamterne. Heri redegøres for hvilke værdier der for nuværende direkte 
kan anvendes, og hvilke der tages forbehold for.  
 
Omkring anvendelsen af produktet Tribrissen og dermed en eventuelle synergieffekt mellem stofferne sulfadia-
zin og trimethoprim henledes opmærksomheden på rapporten ”Økotoksikologiske test med mediciner anvendt i 
fiskeopdræt”, DHI, maj 2006 hvori netop dette forhold søges belyst. I rapporten nævnes blandt andet:  
 
”Resultaterne af testene med blandingskulturen af alger og blågrønalger viser, at det er det giftigste af de to 
stoffer (sulfadiazin), der er bestemmende for giftigheden af blandingerne”  
og  
”Samlet tyder resultaterne af test med blandinger af sulfadiazin og trimethoprim på, at der ikke er nogen veksel-
virkning (hæmning eller forøgelse af toksiciteten) mellem stofferne i blanding,…” 
 
Kommentar til Ribes Amts brev af 19. december omkring fremsendelse af klager.  
Endnu engang prøver amtets medarbejder, at redegøre for den manglende sagsbehandling af de indsendte ansøg-
ninger. Fremstillingen er ikke korrekt. Alle indsendte ansøgninger indeholder de ønskede oplysninger. Ansøg-
ningerne indeholder dog ganske rigtigt beregninger som er baseret på at dambrugeren har den fulde Qmm til op-
blanding. Dette fordi vi finder amtets generelle 1/3 dels regel, som værende uacceptabel da amtet ikke har fore-
taget en regelret risikovurdering pr. stof (se tidligere nævnte argumenter). 
 
Kommentar til Sportsfiskerforbundets mail af 16. april omkring partshøringen. 
Der henvises til VVM regler og habitatsdirektivet. Igen må det anføres at der gennem det nuværende datagrund-
lag ikke findes nogen som helst indikation på at dambrugenes udledning af medicin og hjælpestoffer påvirker 
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miljøet negativt. For mange af stofferne vil det værst tænkelige, der undtagelsesvis kan ske, være en kortvarig 
negativ påvirkning af blågrønalgernes vækst!! 
 
Der nævnes endvidere et screeningsprojekt, som skulle være udført af Ribe Amt i 2006. Vi har intet kendskab til 
et sådan projekt og såfremt et sådant foreligger finder vi det yderst beklageligt, at vi ikke er blevet orienteret 
herom. Så sent som i november 2006 deltog Organisationen Dansk Akvakultur i møde med amtet omkring me-
dicin og hjælpestof problematikken. På dette møde blev en sådan undersøgelse ikke omtalt. 
 
 
Miljøklagenævnets bemærkninger 
 
Møbjerg Dambrug er omfattet af listen over godkendelsespligtig virksomhed, jf. punkt I 202 i 
bilag 2 til den nugældende bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af 
listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen). 
 
Ifølge bekendtgørelse nr. 532 af 20. juni 1992 om indkaldelse af ansøgninger om godkendelse 
fra bestående listevirksomheder, som ændret ved bekendtgørelse nr. 830 af 6. november 1997, 
skulle bestående ferskvandsdambrug uden samlet miljøgodkendelse inden 1. januar 1999 an-
søge om miljøgodkendelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 39. I overensstemmelse med be-
kendtgørelsens regler indsendte Møbjerg Dambrug i december 1998 en ansøgning om samlet 
miljøgodkendelse. Ansøgningen er senere suppleret, således at der foreligger en samlet an-
søgning af 4. marts 1999 fra Dansk Dambrugerforening (nu Dansk Akvakultur). Der er endnu 
ikke i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 39, jf. § 33, stk. 1, meddelt nogen samlet miljø-
godkendelse af Møbjerg Dambrug. 
 
Ribe Amts afgørelse 
Ribe Amts påbud af 17. november 2006 om begrænset anvendelse og udledning af antibiotika 
og andre kemikalier i forbindelse med driften af Møbjerg Dambrug er truffet i medfør af mil-
jøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1. 
 
Påbudet indeholder for hvert enkelt af en række angivne stoffer krav til den totalmængde, der 
maksimalt må anvendes pr. døgn, og den maksimale stofkoncentration i dambrugets spilde-
vandsudledning. Til disse krav er der knyttet driftsrelaterede vilkår om egenkontrol i form af 
oplysninger, herunder beregninger, der skal indsendes til tilsynsmyndigheden på førstedagen 
af enhver behandling, som dambruget skal gennemføre. Påbudet indeholder en redegørelse for 
de beregningsforudsætninger, som amtet har lagt til grund ved sagens behandling, herunder 
oplysninger om reduktionsrater og risikovurdering for samtidig udledning fra flere dambrug. 
 
Klagerne 
Møbjerg Dambrug klager over begrænsningerne i den mængde af medicin og hjælpestoffer, 
der kan anvendes pr. døgn, den maksimale stofkoncentration i det udledte vand, vilkårene for 
egenkontrol, risikovurderingen for samtidig behandling m.v. Desuden klages der over amtets 
sagsbehandling, herunder at amtets påbudsvarsel ikke er forsynet med en begrundelse for 
mængder og koncentrationer. 
 
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund påpeger samstemmende, 
at Ribe Amts påbud til dambrugene har karakter af tilladelser til udledning af medicin og 
hjælpestoffer, men at de regler, der gælder for meddelelse af sådanne tilladelser bl.a. med 
hensyn til anvendelse af bedste, tilgængelige teknik og beskyttelse af Natura 2000-områder, 
ikke er iagttaget. Herudover anføres, at Ribe Amt ikke har forholdt sig til, om de tilladte 
mængder er realistiske i forhold til dambrugenes behov. Foreningerne finder derfor, at amtets 
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afgørelser som følge af utilstrækkelige egenkontrolvilkår er en direkte opfordring til ulovlig-
heder. I øvrigt finder foreningerne, at de anvendte reduktionsfaktorer er udokumenterede og 
alt for usikre til at kunne danne grundlag for udledningstilladelserne. 
 
Foreningerne klager desuden over, at amtet ikke har forholdt sig til anvendelsen af Tribrissen 
og de hermed forbundne, synergistiske effekter. 
 
Indledende bemærkninger 
Miljøklagenævnet skal tage stilling til, om Ribe Amts afgørelse er i overensstemmelse med 
reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og de supplerende principper og regler, der skal 
inddrages i forbindelse med en miljømæssig regulering af dambrugs anvendelse af medicin og 
hjælpestoffer. Nævnet skal endvidere tage stilling til, om amtets sagsbehandling er i overens-
stemmelse med gældende regler, og om de af amtet anvendte beregningsmetoder, risikovurde-
ringer, reduktionsfaktorer og fordelingsnøgler udgør et forsvarligt og tilstrækkeligt beslut-
ningsgrundlag. I nævnets samlede bedømmelse af sagen skal bl.a. inddrages miljøbeskyttel-
seslovens principper om anvendelse af bedste, tilgængelige teknik (BAT), regler og praksis 
vedrørende habitatkonsekvensvurderinger og problemer, der opstår som følge af mulige sy-
nergistiske effekter. 
 
Almindelige bemærkninger om retsgrundlaget 
Dambrugs anvendelse af medicin og hjælpestoffer er omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 
33, stk. 1, om forudgående miljøgodkendelse og de nærmere regler i bekendtgørelse nr. 1669 
af 14. december 2006 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forure-
nende stoffer til vandløb, søer eller havet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1016 af 15. au-
gust 2007 (tidligere bekendtgørelse nr. 921 af 8. oktober 1996 om kvalitetskrav for vandom-
råder og krav til udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer eller havet). 
 
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, må listevirksomheder ikke udvides eller ændres 
bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvi-
delsen eller ændringen er godkendt. 
 
I forhold til dambrugs anvendelse af medicin og hjælpestoffer indebærer dette godkendelses-
krav principielt, at et dambrug ikke uden forudgående miljøgodkendelse hverken må øge for-
bruget af medicin og hjælpestoffer eller tage nye midler eller stoffer i anvendelse.  
 
Imidlertid følger det af dyreværnslovens §§ 1 og 2, at syge dyr skal behandles, og en effektiv 
sygdomsbekæmpelse fordrer anvendelse af lovligt registreret medicin efter foreskreven tera-
peutisk dosis og varighed. Miljømyndighederne har på denne baggrund i en årrække accepte-
ret, at dambrugene i nødvendigt omfang og uden nogen nærmere miljøregulering har anvendt 
medicin og hjælpestoffer til sygdomsbekæmpelse. 
 
Spørgsmålet om en nærmere regulering på området blev først aktualiseret efter gennemførel-
sen af Rådets direktiv 76/464/EØF af 4. maj 1976 om forurening, der er forårsaget af udled-
ning af visse farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø2, idet dambrugs anvendelse af medicin 
og hjælpestoffer bl.a. medfører udledning af stoffer, der er omfattet af liste II på direktivets 

 
2 Direktivet er afløst af direktiv 2006/11/EF af 15. februar 2006 om forurening, der er forårsaget af visse farlige 
stoffer i Fællesskabets vandmiljø, der er en såkaldt kodificering af det oprindelige direktiv. 
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bilag 1. De nærmere krav til miljøregulering af liste II-stoffer er fastlagt i direktivets art. 73, 
der har følgende ordlyd: 
 
1. Med henblik på at formindske forureningen af de i artikel 1 nævnte vandområder med stoffer, der er opført 

på liste II, fastlægger medlemsstaterne programmer, til gennemførelse af hvilke de navnlig anvender de i stk. 
2 og 3 omhandlede metoder. 

2. Enhver udledning i de i artikel 1 omhandlede vandområder, som kan indeholde et af de stoffer, der er opført 
på liste II, kræver en forudgående tilladelse, der meddeles af den kompetente myndighed i den pågældende 
medlemsstat, og som fastsætter emissionsnormerne for udledningen. Emissionsnormerne skal beregnes på 
grundlag af kvalitetsmålsætninger for vand, der opstilles i henhold til stk. 3. 

3. De i stk. 1 omhandlede programmer skal indeholde kvalitetsmålsætninger for vand, der opstilles i overens-
stemmelse med de af Rådet vedtagne direktiver, når sådanne foreligger. 

4. Programmerne kan ligeledes omfatte særlige bestemmelser vedrørende sammensætning og anvendelse af 
stoffer eller grupper af stoffer samt produkter under hensyn til de seneste tekniske fremskridt, der er økono-
misk gennemførlige. 

5. I programmerne fastsættes frister for deres iværksættelse. 
6. Programmerne og resultaterne af disses gennemførelse meddeles Kommissionen i sammenfattet form. 
7. Kommissionen foretager regelmæssigt sammen med medlemsstaterne en sammenligning af programmerne 

for at sikre en tilstrækkelig harmonisering af deres iværksættelse. Hvis Kommissionen skønner det fornødent, 
forelægger den med henblik herpå forslag for Rådet inden for dette område. 

 
I en række traktatkrænkelsessager har EF-domstolen fastslået følgende om forståelsen af di-
rektivets art. 7 i relation til medlemsstaternes gennemførelsesforpligtelser: 
 
- Forpligtelsen til at fastlægge programmer i henhold til art. 7, stk. 1, vedrører vandområder, 

som er berørt af en udledning af liste II-stoffer, og et program udgør en samlet helhed med 
kvalitetsmålsætninger for hvert enkelt vandløb eller vandområde. 

- Programmer i henhold til art. 7, stk. 1, skal være specifikke. Af programmernes særlige 
karakter følger, at de skal fastlægge en overordnet og sammenhængende politik, der inde-
bærer en konkret og detaljeret planlægning, som dækker hele det nationale område, og som 
- på grundlag af kvalitetsmålsætninger for recipientvande, der er fastsat i programmerne - 
vedrører formindskelse af forurening, der er forårsaget af samtlige de stoffer, som er opført 
på liste II, og som er relevante for de særlige forhold i den berørte medlemsstat. Program-
merne adskiller sig således både fra et generelt saneringsprogram og fra en samlet indsats 
bestående af enkeltstående foranstaltninger til formindskelse af vandforureningen. 

- Tilladelseskravet i art. 7, stk. 2, omfatter også bestående udledninger, og emissionsnormer 
skal beregnes på grundlag af kvalitetsmålsætninger, der på forhånd er opstillet i et program 
i henhold til art. 7, stk. 1. 

 
Der henvises til EF-domstolens domme af 11. juni 1998 i sagerne C-232 og 233/95 (Samling 
af afgørelser 1998 I, s. 3343), 11. juni 1998 i sagen C-206/96 (Samling af afgørelser 1998 I, s. 
3401), 1. oktober 1998 i sagen C-285/96 (Samling af afgørelser 1998 I, s. 5935), 25. novem-
ber 1998 i sagen C-214/96 (Samling af afgørelser 1998 I, s. 7661), 21. januar 1999 i sagen C-
207/97 (Samling af afgørelser 1999 I, s. 275) og 11. november 1999 i sagen C-184/97 (Sam-
ling af afgørelser 1999 I, s. 7837). 
 
Miljøklagenævnet har tidligere i nævnets afgørelse af 23. november 2004 om miljøgodken-
delse af Jedsted Mølle Dambrug, der er optrykt i Miljøretlige Afgørelser og Domme 2004, 
side 1538, redegjort for indholdet af EF-domstolens praksis. 
 

 
3 Nu art. 6. 
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I forlængelse af den oprindelige, danske implementering af direktiv 76/464/EØF, jf. bekendt-
gørelse nr. 921 af 8. oktober 1996 om kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 
visse farlige stoffer til vandløb, søer eller havet, blev der iværksat bestræbelser på at tilveje-
bringe det fornødne faglige og administrative grundlag for en vurdering og regulering af 
dambrugs anvendelse af medicin og hjælpestoffer. 
 
I DFU-Rapport 52-98 "Redegørelse vedrørende det tekniske grundlag for miljøgodkendelse af 
dambrug" anføres om medicin og hjælpestoffer følgende: 
 
Nærværende arbejdsgruppe har … ikke foretaget en fuldstændig gennemgang af miljøeffekter af dambrug, men 
kun inkluderet en gennemgang af enkelte områder, som har været dårligt belyst. Indenfor disse områder kan der 
peges på følgende, hvor det vurderes, at der er behov for yderligere vidensopbygning: 
 
Hjælpestoffer og medicin. 
• Analyse af stoffernes koncentrationer i vand, sediment, planter og dyr opstrøms og nedstrøms et repræsenta-

tivt antal dambrug. Formålet er at forbedre grundlaget for at vurdere problemets omfang. 
• Undersøgelse af de økologiske effekter af de mest benyttede medicin- og hjælpestoffer. Det skal i den sam-

menhæng klarlægges, i hvilket omfang disse stoffer bidrager til, at vandløbets målsætning ikke opfyldes. 
 
I Dambrugsudvalgets rapport af marts 20024 er de daværende forhold bl.a. beskrevet i følgen-
de afsnit: 
 
Udvalget noterer således, at der ikke på nuværende tidspunkt er tilvejebragt et tilstrækkeligt grundlag for fastsæt-
telse af kvalitetskrav og udlederkrav vedr. medicin og hjælpestoffer, og at der ikke er truffet beslutning om ni-
veauerne eller hastigheden for kravenes gennemførelse. Jf. afsnit 5.3 foreligger fra Miljøstyrelsen et forslag til 
kvalitetskriterier, som imidlertid ikke muliggør fastsættelse af kvalitets- og udlederkrav, der med nuværende 
kendt teknologi, herunder de teknologier, der er indeholdt i modeldambrugene, kan opfyldes af erhvervet. Ud-
valget har noteret, at en afklaring af disse spørgsmål er afgørende for de praktiske muligheder for gennemførelse 
af udvalgets anbefalinger til en udvikling af dambrugserhvervet. 
 
Miljøstyrelsen har tilkendegivet, at så længe det faglige grundlag for kravfastsættelsen ikke er på plads, er det 
ikke muligt at vurdere, i hvor høj grad det vil blive muligt for erhvervet at leve op til kravene. Danmarks Miljø-
undersøgelser, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fødevaredirektoratet og Dansk Dambrugerforening vurderer, at 
det foreliggende forslag til kvalitetskriterier ikke er foreneligt med gængs behandlingspraksis med nuværende 
kendt teknologi. Indtil Miljøstyrelsen har udmeldt retningslinier for vurdering af pulsudledninger, kan konse-
kvenserne heraf ikke vurderes. 
 
Udvalget konstaterer, at det nødvendige vidensgrundlag ikke kan forventes tilvejebragt inden den af amterne 
foreslåede frist 31. december 2003, og at fastsatte kvalitetskrav og konkrete udlederkrav tidligst vil kunne hånd-
hæves fra 1. april 2005. I perioden indtil da må udledningerne begrænses mest muligt ved hjælp af den bedste 
tilgængelige teknologi. 
 
I forlængelse heraf har Miljøstyrelsen i en skrivelse af 31. marts 2005 til amtskommunerne 
anført følgende: 
 
Skov- og Naturstyrelsen meddelte den 17. april 2002 til Dansk Dambrugerforening, at de (dengang) foreslåede 
vandkvalitetskriterier først træder i kraft senest den 1. april 2005. Dette betyder, at Miljøministeriet overfor 
dambrugserhvervet har meddelt at udledning af medicin og hjælpestoffer fra dambrug ikke kan ske ureguleret 
efter 1. april 2005. Det betyder også at amtet umiddelbart efter denne dato, over for samtlige dambrug i amtet, 
skal have taget skridt til at kunne påbyde udledervilkår eller revidere eksisterende udledningstilladelser for me-

 
4 Udvalget, der var nedsat under Fødevareministeriet, havde bl.a. repræsentanter fra Amtsrådsforeningen i Dan-
mark, Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Danmarks Naturfredningsforening, Dan-
marks Sportsfiskerforbund, Dansk Dambrugerforening (nu Dansk Akvakultur), Ferskvandsfiskeriforeningen for 
Danmark, Fødevareministeriet og Skov- og Naturstyrelsen. 
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dicin og hjælpestoffer i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens generelle bestemmelser og bestemmel-
serne i bekendtgørelse 921 af 8. oktober 1996 om kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af visse 
farlige stoffer til vandløb, søer eller havet. 
 
Efter Miljøstyrelsens opfattelse burde amtet nu have et tilstrækkeligt grundlag til, at amtet kan tage de nødvendi-
ge skridt til at iværksætte og forberede den nødvendige regulering og dermed påbegynde håndhævelse af kvali-
tetskrav over for samtlige dambrug i amtet. 
 
Dambrug, der udleder medicin og hjælpestoffer uden tilladelse, skal i givet fald forvarsles om et forestående 
påbud i medfør af miljøbeskyttelsesloven, og om nødvendigt anmodes om oplysninger til brug for sagsbehand-
lingen, og meddeles at påbuddet kan forventes inden udgangen af 2006. Dambrug med midlertidige tilladelser til 
udledning af medicin og hjælpestoffer med frist 1. april 2005 bør således underrettes om at fristen forlænges til 
senest udgangen af 2006. 
 
I forhold til sager om miljøgodkendelse, hvor der er behov for at træffe afgørelse før der foreligger regionplan-
fastsatte vandkvalitetskrav, må der foretages en vurdering efter miljøbeskyttelsesloven almindelige principper, 
herunder principper om anvendelse af bedste, tilgængelige teknologi og at udledning af stoffer kan ske i overens-
stemmelse med udlederkrav, der kan anses for miljømæssigt forsvarlige såvel i forhold til det vandområde, der 
udledes til, som til nedstrøms vandområder, og herunder regionplanlægningen for regulering af udledninger af 
medicin og hjælpestoffer. Miljøstyrelsens vandkvalitetskriterier kan lægges til grund i denne vurdering, når der 
samtidig henses til ovenstående bemærkninger om foreløbigt fastsatte værdier. 
 
Kvalitetskrav bliver først retligt bindende over for det enkelte dambrug, når der er meddelt påbud med udleder-
vilkår eller eksisterende udledningstilladelser er revideret i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 921/1996 
og de nye kvalitetskrav. Ved fastsættelse af vilkår bør der indgå en stillingtagen til, hvornår kvalitetskrav skal 
håndhæves under hensyn til, at den enkelte virksomhed skal have en realistisk mulighed for at etablere de nød-
vendige foranstaltninger til opfyldelse af vilkårene. Amtet bør træffe afgørelser senest ved udgangen af 2006 og 
efter denne dato betragtes udledning af medicin og hjælpestoffer uden tilladelse som ulovlig. 
 
I miljøministerens svar af 20. april 2007 på spørgsmål S 4101 og S 4102, stillet af folketings-
medlem Torben Hansen (S), oplyses bl.a. følgende om regulering af dambrugenes anvendelse 
af medicin og hjælpestoffer: 
 
S 4101: 
Det er imidlertid kun udledningen af medicin, der kan reguleres af miljømyndighederne. Medicinering af fiskene 
er reguleret af veterinærmyndighederne i henhold til dyreværnsloven, som påbyder, at syge dyr behandles, og at 
overtrædelse heraf kan straffes. Miljømyndighederne kan derfor ikke give påbud om at standse medicinering af 
fisk. 
 
S 4102:  
Dambrug skal miljøgodkendes efter miljøbeskyttelsesloven og godkendelsen skal omfatte en udledningstilladel-
se til blandt andet medicin og hjælpestoffer. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1, er relevant, når 
forurening f.eks. fra medicin og hjælpestoffer fra en virksomhed ikke er reguleret. De dambrug, der ikke har en 
miljøgodkendelse, eller hvor tilladelse til udledning af medicin og hjælpestoffer ikke indgår i miljøgodkendel-
sen, skulle således have fået påbud efter § 41, stk. 1, senest med udgangen af 2006. 
 
I Ribe Amts udtalelse af 19. december 2006 udtrykkes den opfattelse, at dambrugs anvendelse 
af medicin og hjælpestoffer ville være ulovlig, hvis amtet ikke nåede at meddele påbud inden 
1. januar 2007.  
 
Som ovenfor anført (side 19 f), er en nærmere regulering af dambrugs anvendelse af medicin 
og hjælpestoffer først blevet aktualiseret i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 
76/464/EØF. I dambrugsudvalgets rapport blev det konstateret, at det nødvendige videns-
grundlag for fastsættelse af vandkvalitetskrav og udlederkrav ikke på daværende tidspunkt var 
til stede, og at sådanne krav tidligst ville kunne håndhæves fra 1. april 2005. Senere er det i 
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Miljøstyrelsens skrivelse af 31. marts 2005 til amtskommunerne lagt til grund, at påbud om 
anvendelse af medicin og hjælpestoffer skulle meddeles inden 1. januar 2007. 
 
Miljøklagenævnet finder på denne baggrund, at en hidtidig ureguleret og upåtalt anvendelse 
af medicin og hjælpestoffer må anses for lovlig, indtil der er eller bliver fastlagt begrænsnin-
ger heri gennem konkrete vilkår i påbud eller miljøgodkendelser. 
 
Som ovenfor nævnt (side 18) er Ribe Amts påbud af 17. november 2006 om begrænset an-
vendelse og udledning af antibiotika og andre kemikalier i forbindelse med driften af Møbjerg 
Dambrug truffet i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1. 
 
Imidlertid har Møbjerg Dambrug i overensstemmelse med de regler, der gælder for miljøgod-
kendelse af dambrug uden samlet miljøgodkendelse, ansøgt om, men endnu ikke opnået en 
miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 39, jf. § 33, stk. 1. Som ovenfor nævnt (side 
20) følger det endvidere af EF-domstolens praksis, at tilladelseskravet i art. 6, stk. 2, i direktiv 
2006/11/EF (tidligere art. 7, stk. 2, i direktiv 74/464/EØF) også omfatter eksisterende udled-
ninger. 
 
Miljøklagenævnet finder det derfor rigtigst, at reguleringen af dambrugets anvendelse af me-
dicin og hjælpestoffer sker gennem en godkendelse i medfør af miljøbeskyttelsesloven § 39, 
jf. § 33, stk. 1, idet reguleringen heraf ikke kan ske uden stillingtagen til den indretning og 
drift, som kan godkendes efter de nærmere regler i miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse 
nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. Af særlig betydning er 
dels, at en nærmere vurdering af, hvilke udledninger anvendelse af medicin og hjælpestoffer 
på et dambrug vil resultere i, forudsætter, at der tages stilling til, hvilke bedste, tilgængelige 
teknikker dambrug kan iværksætte med henblik på begrænsninger i anvendelsen af medicin 
og hjælpestoffer, jf. nærmere herom nedenfor (side 32) i afsnittet om bedste, tilgængelige 
teknik, dels at det er nødvendigt at vurdere anvendelsen af medicin og hjælpestoffer i forhold 
til produktionens størrelse, jf. nærmere herom nedenfor i afsnittet om produktionens størrelse 
og den tilladte mængde af medicin og hjælpestoffer (side 35). 
 
Det bemærkes, at eventuelle vilkår, der griber ind i et dambrugs hidtidige, lovlige anvendelse 
af medicin og hjælpestoffer, må sidestilles med påbud, jf. § 9, stk. 3, i den tidligere bekendt-
gørelse nr. 532 af 20. juni 1992 om indkaldelse af ansøgninger om godkendelse fra bestående 
listevirksomheder, som ændret ved bekendtgørelse nr. 830 af 6. november 1997, og princippet 
i miljøbeskyttelseslovens § 41 b, stk. 2. Konsekvensen heraf er, at klage over vilkårene som 
udgangspunkt har opsættende virkning, jf. miljøbeskyttelseslovens § 95, stk. 1. 
 
Ved fastsættelse af vilkår, der vedrører udledning af medicin og hjælpestoffer fra dambrug, 
skal det bl.a. sikres, at udledning af stofferne 
 
- er begrænset gennem anvendelse af bedste, tilgængelige teknik, jf. nu § 13, stk. 1, nr. 1, i 

bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed (god-
kendelsesbekendtgørelsen),  

- kan ske under overholdelse af gældende miljøkvalitetskrav, jf. nu bekendtgørelse nr. 1669 
af 14. december 2006 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af foru-
renende stoffer til vandløb, søer eller havet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1016 af 15. 
august 2007 (herefter omtalt som bekendtgørelse nr. 1669/2006), 

- kan ske uden at skade integriteten af Natura 2000-områder, jf. habitatdirektivets art. 6, stk. 
3, og § 7, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration 
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af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendt-
gørelsen). 

 
Ved behandlingen af sagen om Møbjerg Dambrug har Ribe Amt anvendt de miljøkvalitets-
krav, der var fastsat i amtets Regionplan 2016 på baggrund af vandkvalitetskriterier fra Miljø-
styrelsen, jf. bestemmelserne i den nu ophævede bekendtgørelse nr. 921 af 8. oktober 1996 
om kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af visse farlige stoffer til vandløb, 
søer eller havet. Der er ikke i regionplanen fastsat korttidskvalitetskrav for de omhandlede 
stoffer. 
 
Disse miljøkvalitetskrav, der er fastsat som generelle kvalitetskrav for alle vandløb i det tidli-
gere Ribe Amt, er nu afløst af de nationale miljøkvalitetskrav i bilag 1 i bekendtgørelse nr. 
1669/2006 med den undtagelse, at der endnu ikke er fastsat et nationalt krav for florfenicol. 
For dette stof gælder fortsat det regionplanfastsatte kvalitetskrav. 
 
Ifølge VVM-reglerne, jf. nu bekendtgørelse nr. 1335 af 5. december 2006 om vurdering af 
visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlæg-
ning, skal der foretages VVM-screening af ansøgninger, der vedrører etablering af anlæg for 
intensivt fiskeopdræt, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2, § 5 og bilag 2, punkt 1 e. Det tilsvaren-
de gælder for ændringer eller udvidelser af bestående anlæg, som allerede er godkendt, er 
udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet, jf. bekendtgørelsens 
bilag 2, punkt 14. 
 
Anlæg for intensivt fiskeopdræt er optaget på VVM-direktivets bilag 2 ved den ændring heraf, 
der blev gennemført ved Rådets Direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 om ændring af direktiv 
85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet. 
Direktivet trådte i kraft den 14. marts 1999. Ifølge EF-domstolens praksis kan ansøgninger, 
der er indgivet før indførelse af en fællesskabsbaseret VVM-pligt, færdigbehandles efter hidtil 
gældende, nationale regler, dvs. uden VVM-vurdering. 
 
Som ovenfor nævnt (side 23), er det Miljøklagenævnets opfattelse, at reguleringen af dam-
brugs anvendelse af medicin og hjælpestoffer om muligt bør ske gennem behandlingen af de 
ansøgninger om godkendelse i medfør af miljøbeskyttelsesloven § 39, som eksisterende dam-
brug efter de herom gældende regler skulle indgive inden 1. januar 1999. 
 
Miljøklagenævnet finder ikke anledning til at rejse spørgsmål om VVM-reglernes anvendelse 
på sådanne ansøgninger, idet ansøgningerne er indgivet inden 14. marts 1999, dvs. før anlæg 
for intensivt fiskeopdræt blev optaget på VVM-direktivets bilag 2. 
 
Bemærkninger til Ribe Amts behandling og vurdering af sagen 
Af Ribe Amts udtalelse af 19. december 2006 fremgår, at amtet – uanset påbud efter miljøbe-
skyttelseslovens § 72 herom - ikke fra de berørte dambrug har modtaget de oplysninger, som 
efter amtets opfattelse var nødvendige af hensyn til en forsvarlig behandling af sagerne om 
anvendelse af medicin og hjælpestoffer, og at amtets påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41 
som følge heraf er meddelt uden nærmere vurdering af, i hvilket omfang dambrugenes anven-
delse af medicin og hjælpestoffer kan begrænses gennem anvendelse af bedste, tilgængelige 
teknik, og uden nogen sikkerhed for, at de tilladte mængder er realistiske i forhold til dam-
brugenes behov. 
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Baggrunden for amtets fremgangsmåde er, at amtet har forstået udmeldinger fra Miljøstyrel-
sen på den måde, at reguleringen af dambrugenes anvendelse af medicin- og hjælpestoffer 
skulle være tilendebragt inden 1. januar 2007, idet dambrugene i modsat fald ikke lovligt ville 
kunne behandle fiskene efter den 1. januar 2007. 
 
Som nævnt ovenfor (side 23) er det Miljøklagenævnets opfattelse, at en hidtidig ureguleret og 
upåtalt anvendelse af medicin og hjælpestoffer må anses for lovlig, indtil der er eller bliver 
fastlagt begrænsninger heri gennem konkrete vilkår i påbud eller miljøgodkendelser. 
 
Ribe Amt har bl.a. i forhold til Møbjerg Dambrug meddelt et påbud efter miljøbeskyttelseslo-
vens § 41, der må anses for ugyldigt allerede som følge af, dels at amtet har tilsidesat forplig-
telsen til en forsvarlig sagsoplysning og hermed har truffet afgørelse på et utilstrækkeligt 
grundlag, dels at afgørelsen ikke hviler på den lovbefalede vurdering vedrørende anvendelse 
af bedste, tilgængelige teknik, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 1, nr. 1, og be-
kendtgørelse 1669/2006 § 13, stk. 1. 
 
Miljøklagenævnets finder allerede på denne baggrund, at amtets afgørelse må ophæves, og at 
sagen må hjemvises til fornyet behandling og afgørelse i Billund Kommune. 
 
Af hensyn til kommunernes behandling af sager om anvendelse af medicin og hjælpestoffer 
på dambrug i almindelighed finder Miljøklagenævnet det imidlertid rigtigst at forholde sig 
nærmere til en række af de miljøfaglige og retlige spørgsmål, som en regulering af dambrugs 
anvendelse af medicin og hjælpestoffer rejser. 
 
Nedenfor knyttes der derfor bemærkninger til en række af de forhold, der er indgået i Ribe 
Amts behandling af sagen om regulering af Møbjerg Dambrugs anvendelse af medicin og 
hjælpestoffer, og som er af central betydning, når der skal tages stilling til, hvorledes indhol-
det af miljølovgivningens krav nærmere skal fastlægges, og hermed, hvorvidt disse krav kan 
tilgodeses. 
 
Miljøkvalitetskrav og vandføring 
Bekendtgørelse nr. 1669/2006 indeholder i §§ 4-6 følgende definitioner: 
 

§ 4. Ved et kvalitetskriterium forstås det højeste koncentrationsniveau, ved hvilket det skønnes, at der ikke vil 
forekomme uacceptable negative effekter på vandøkosystemer.  

§ 5. Ved et miljøkvalitetskrav forstås den koncentration af et bestemt forurenende stof i vand, sediment eller 
biota, som ikke må overskrides af hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet.  

Stk. 2. Et miljøkvalitetskrav kan angives som et generelt kvalitetskrav, som årligt eller periodespecifikt gen-
nemsnit skal være opfyldt i det berørte vandområde til beskyttelse mod kronisk effekt, eller et korttidskvali-
tetskrav, der som maksimal acceptabel koncentration skal være opfyldt i det berørte vandområde til beskyttelse 
mod især akut effekt.  

§ 6. Ved korttidsudledning forstås udledning af højst 24 timers varighed, som må forekomme i gennemsnit 
højst 1 gang om måneden, dog med intervaller på mindst 6 dage mellem hver udledning.  
 
Ifølge bekendtgørelsens § 15, stk. 1, skal det ved fastsættelse af vilkår i tilladelser, godkendel-
ser eller påbud ved beregning sikres, at miljøkvalitetskrav for forurenende stoffer for det be-
rørte vandområde kan opfyldes. 
 
Definitionen i bekendtgørelsens § 6 skal ses i sammenhæng med bekendtgørelsens § 10, stk. 
5: Miljøkvalitetskrav fastsættes som et generelt kvalitetskrav og kan herudover fastsættes som 
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et korttidskvalitetskrav. Ved korttidsudledning af forurenende stoffer skal der dog fastsættes 
et korttidskvalitetskrav, og derudover kan der fastsættes et generelt kvalitetskrav. 
 
For korttidsudledninger, som alene er specifikt reguleret gennem et korttidskvalitetskrav, gæl-
der således, at overskridelser af det generelle miljøkvalitetskrav, der er fastsat efter § 10, stk. 
5, 1. punktum, er tilladelige i højst 24 timer, gennemsnitligt 1 gang om måneden og med 
mindst 6 dage mellem de enkelte udledninger. Den øvre grænse for overskridelsernes størrel-
se er fastlagt gennem det specifikke korttidskvalitetskrav, der er fastsat efter § 10, stk. 5, 2. 
punktum. 
 
Formålet med bestemmelserne om korttidsudledninger er således at beskrive, hvor hyppigt 
overskridelser af det generelle miljøkvalitetskrav kan anses for miljømæssigt acceptable. 
 
Miljøklagenævnet finder, at den begrænsning i hyppigheden af overskridelser, der er fastlagt 
for korttidsudledninger, så meget desto mere må gælde for udledninger, der har længere va-
righed, dvs. at der også for længerevarende udledninger må fastlægges en kontrolperiode, som 
sikrer, at begrænsningerne i bekendtgørelsens § 6 overholdes. 
 
De beregninger, der ligger til grund for Ribe Amts påbud til Møbjerg Dambrug, tager ud-
gangspunkt i overholdelse af miljøkvalitetskravene for medicin og hjælpestoffer ved en vand-
føring i Omme Å, der svarer til medianminimumsvandføringen (Qmm). 
 
Miljøklagenævnet har som udgangspunkt ingen indvendinger imod, at Qmm er indgået som en 
faktor i amtets beregninger, idet reguleringen af udledning af forurenende stoffer til vandmil-
jøet efter dansk miljølovgivning hidtil har taget udgangspunkt i Qmm. Nævnet skal dog gøre 
opmærksom på, at amtets beregninger i forhold til Møbjerg Dambrug har relation til Omme Å 
og ikke den forgrening af Nordre Kanal, som dambruget faktisk har udledning til. 
 
Miljøklagenævnet har ikke hermed taget stilling til, om der i forbindelse med sagsbehandlin-
gen bør foretages andre beregninger, hvor det på baggrund af præcise oplysninger om vandfø-
ringen og produktionens fordeling over året søges belyst, hvorledes vilkårene for anvendelse 
af medicin og hjælpestoffer kan tilpasses det enkelte dambrugs produktionscyklus.  
 
Ribe Amt har vurderet, at overholdelse af de regionplanfastsatte miljøkvalitetskrav ikke nød-
vendigvis sikres ved vandføringer under Qmm. 
 
Miljøklagenævnet skal hertil bemærke, at vandføringen i et vandløb i gennemsnit vil komme 
under Qmm hvert andet år. Perioden, hvor vandføringen er under Qmm, kan vare i adskillige 
dage, og i meget tørre år kan vandføringen i nogle vandløb komme ned på et niveau, svarende 
til en fjerdedel af Qmm. Under sådanne forhold er der en forhøjet risiko for, at der vil ske over-
skridelse af miljøkvalitetskravene.  
 
Miljøstyrelsen har i skrivelse af 27. oktober 2006 til de tidligere dambrugsamter anført, at der 
i en risikovurdering for samtidig behandling "indgår en accept af eventuel overskridelse af 
vandkvalitetskravet i år med ekstreme lave vandføringer samt for sjældne tilfælde, hvor der 
alligevel måtte være samtidighed i behandling på flere dambrug." 
 
Miljøklagenævnet finder på baggrund af dette, at godkendelsesmyndigheden ved behandlin-
gen af sager om tilladelse til udledning af medicin og hjælpestoffer fra dambrug må tage stil-
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ling til, hvad der kan ses for acceptabel risiko for overskridelse af kvalitetskrav som følge af 
samtidig behandling såvel ved Qmm som vandføringer herunder.  
 
Overholdelse m.v. af miljøkvalitetskrav 
Ribe Amt har i påbudet tildelt Møbjerg Dambrug en andel på 0,4 af de generelle, regionplan-
fastsatte miljøkvalitetskrav, jf. Ribe Amts Regionplan 2016, for samtlige de medicin- og hjæl-
pestoffer, som dambruget har fået tilladelse til at anvende. Baggrunden herfor er en risikovur-
dering for samtidig udledning fra de dambrug, der ligger ved den strækning af Omme Å, der 
løber gennem det tidligere Ribe Amt. Risikovurderingen omfatter foruden Møbjerg Dambrug 
også det opstrøms herfor beliggende Filskov Dambrug og det nedstrøms beliggende Juel-
lingsholm Dambrug5. Andelen på 0,4 er også anvendt for stoffer, som ikke alle tre dambrug 
har fået tilladelse til at anvende, idet Ribe Amt har fundet det rigtigst at reservere andele til 
eventuelle fremtidige ansøgninger. 
 
Ifølge § 15 stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1669/2006 skal der i den beregning, som miljømyndig-
heden skal foretage for at sikre, at miljøkvalitetskrav for forurenende stoffer for det berørte 
vandområde kan opfyldes, indgå stoffets eller stoffernes eventuelle i forvejen forekommende 
koncentrationer i det pågældende vandområde.  
 
Bekendtgørelsens § 15, stk. 2, udtrykker, at generelle miljøkvalitetskrav skal være overholdt i 
et vandløbssystem som helhed, dvs. at flere vedvarende udledninger, der påvirker samme 
vandløb med samme stof, skal underlægges en vurdering, som sikrer, at den enkelte udledning 
begrænses på en sådan måde, at den samlede påvirkning af alle udledninger ikke medfører en 
overskridelse af miljøkvalitetskravet. Dette krav rejser særlige problemer i forhold til en regu-
lering af dambrugs anvendelse af medicin og hjælpestoffer, idet anvendelsen heraf ikke med-
fører kontinuerlige udledninger af stofferne. Udledningerne sker først, når der opstår behand-
lingskrævende forhold på det enkelte dambrug, og disse forhold optræder kun mere eller min-
dre sporadisk på samtlige dambrug i et vandløbssystem. Det følger imidlertid af bekendtgø-
relsens § 15, stk. 2, at der ved vurderingen af, om miljøkvalitetskrav kan overholdes, skal ta-
ges højde for risikoen for, at der sker samtidig behandling med samme stof på samtlige dam-
brug i et vandløbssystem. 
 
Miljøstyrelsen har i skrivelse af 27. oktober 2006 anført, at en vurdering af, hvilken andel af 
et miljøkvalitetskrav der kan tildeles hvert af de dambrug, der skal indgå i en fordeling som 
følge af en risiko for samtidig behandling, kan foretages efter en konkret beregning, der base-
res på vandføringsforholdene og med afstemning af andele eller ved en generel, ligelig forde-
ling mellem de berørte dambrug. Desuden anfører Miljøstyrelsen, at risikovurdering for sam-
tidig udledning bør gennemføres pr. stof.  
 
Det fremgår ikke af Miljøstyrelsens skrivelse, hvilke kriterier myndigheden skal lægge til 
grund, når det skal fastlægges, hvilke udledninger der skal indgå i en fordelingsnøgle, som har 
taget højde for risikoen for samtidig behandling. 
 
Ved sammenløb af to vandløb, der begge modtager udledninger af et givent stof, gælder, at 
vedkommende miljøkvalitetskrav vil være overholdt nedstrøms sammenløbet, hvis kravet er 
overholdt i hvert vandløb umiddelbart før sammenløbet, og såfremt der ikke er yderligere 
udledninger af stoffet nedstrøms sammenløbet. Efter Miljøklagenævnets opfattelse må en af-

 
5 Dambruget er ude af drift. 
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grænsning af, hvilke udledninger i et vandløbssystem der skal indgå i den enkelte fordelings-
nøgle, derfor som oftest tage udgangspunkt i følgende model: 
 
A. Hvis der nedstrøms et sammenløb af to vandløb ikke forekommer yderligere udlednin-

ger, kan de udledninger, der ligger i hvert sit vandløb(ssystem) opstrøms sammenløbet, 
indgå i hver sin fordelingsnøgle.  

B. Hvis der forekommer udledninger nedstrøms et sammenløb af to vandløb, skal disse 
indgå i en fordelingsnøgle med samtlige udledninger, der forekommer i den del af vand-
løbssystemet, der ligger opstrøms sammenløbet. 

 
Dette indebærer, at samtlige udledninger i et vandløbssystem skal indgå i samme fordelings-
nøgle i tilfælde, hvor der er udledninger nedstrøms det sidste sammenløb af vandløb inden 
udløb til fjernrecipienten.  
 
Ribe Amts påbud bygger på et princip om, at alle dambrug i en fordelingsnøgle tildeles sam-
me faste andel af stoffets generelle miljøkvalitetskrav. 
 
Miljøklagenævnet finder, at dette princip er en fornuftig og administrerbar måde at kontrolle-
re udledningerne på i forhold til, at miljøkvalitetskrav skal overholdes alle steder i recipien-
ten. Nævnet skal påpege, at bekendtgørelse nr. 1669/2006 ikke fastlægger nærmere regler for, 
hvorledes et miljøkvalitetskrav skal fordeles mellem forskellige eksisterende udledere i tilfæl-
de, hvor den samlede påvirkning medfører overskridelse af miljøkvalitetskravet eller risiko 
herfor, og at det næppe er muligt at opstille rimelige principper for en fordeling, der bygger på 
en mere konkret vurdering af den enkelte udleders forhold. 
 
Miljøklagenævnet finder det endvidere rimeligt at tildele alle dambrug samme andel af et stof, 
uanset om det enkelte dambrug aktuelt har tilladelse til at anvende det. Ved en sådan praksis 
reserveres der udledningsmulighed i recipienten, således at et eksisterende dambrug på et se-
nere tidspunkt kan gives tilladelse til at anvende de samme stoffer som andre dambrug, selv-
om de ikke aktuelt bruger dem. Miljøklagenævnet skal dog bemærke, at en praksis, som be-
slaglægger hele det generelle miljøkvalitetskrav for de enkelte stoffer, udelukker nye, fremti-
dige udledninger af de samme stoffer, medmindre der konkret er lovgivningsmæssigt grund-
lag for at begrænse de eksisterende udledninger. I øvrigt følger det af det BAT-princip, som 
miljøbeskyttelseslovens administration skal bygge på, at en praksis, der beslaglægger hele 
miljøkvalitetskravet, forudsætter, at samtlige udledninger er begrænset gennem anvendelse af 
bedste, tilgængelige teknik. 
 
Det fremgår ikke af det foreliggende materiale, at Ribe Amt har undersøgt baggrundskoncen-
trationerne for Omme Å-systemet af de medicin- og hjælpestoffer, der gives tilladelse til at 
udlede, eller om der findes andre kilder end dambrug, der udleder disse stoffer til Omme Å-
systemet. 
 
Miljøklagenævnet kan heller ikke konstatere, at der ved Ribe Amts sagsbehandling er foreta-
get en nærmere vurdering af sandsynligheden for, at der foretages samtidig behandling med 
samme stof på flere dambrug. 
 
Ribe Amts sagsbehandling og afgørelse vedrører alene de tre dambrug, der ligger i det tidlige-
re amt. Mellem to af disse dambrug, nemlig Filskov Dambrug og Møbjerg Dambrug, har 
Omme Å et tilløb fra Hallund Bæk, der i øvrigt løber i det tidligere Ringkjøbing Amt. Ved 
dette vandløb ligger henholdsvis Hallundbæk Dambrug og Blåhøj Dambrug. Nedstrøms de 
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dambrug i Omme Å, der ligger i det tidligere Ribe Amt, løber åen igennem det tidligere Ring-
kjøbing Amt, og på denne strækning ligger henholdsvis Ørbæklunde Dambrug og Lakkenborg 
Dambrug. Der ligger ikke andre dambrug nedstrøms Lakkenborg Dambrug.  
 
En vurdering af, om gældende miljøkvalitetskrav i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 
1669/2006 sikres overholdt i forbindelse med meddelelse af tilladelser til anvendelse af medi-
cin og hjælpestoffer, skal omfatte samtlige ovennævnte 7 dambrug, idet miljøkvalitetskravene 
ikke alene skal sikres overholdt på den strækning af Omme Å, der forløber i Ribe Amt, men i 
hele Omme Å-systemet indtil udløbet i Ringkøbing Fjord, jf. herved direktiv 2006/11/EF og § 
15, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1669/2006. 
 
Ribe Amt og Ringkjøbing Amt burde derfor have etableret et nærmere samarbejde med hen-
blik på, at der blev gennemført den samlede vurdering af anvendelse af medicin og hjælpe-
stoffer på dambrug i Omme Å-systemet, som er påkrævet i henhold til direktiv 2006/11/EF og 
hermed bekendtgørelse nr. 1669/2006. Det bemærkes, at bekendtgørelsen ikke fastsætter 
nærmere regler for gennemførelsen af et sådan samarbejde. 
 
Hvis miljømyndighederne efter en risikovurdering for samtidig udledning skønner, at der hø-
jest vil være risiko for, at en given andel af de 7 dambrug vil behandle samtidigt med et stof, 
bør myndighederne ved vurderingen af, hvilken andel af miljøkvalitetskrav de enkelte dam-
brug kan tildeles, tage udgangspunkt i et worst case scenarium, dvs. den kombination af det 
givne antal dambrug, der vil medføre den højeste overskridelse af et miljøkvalitetskrav, så-
fremt de hver især fylder op til miljøkvalitetskravet. 
 
Nævnet skal pege på, at de oplysninger, der ligger i databasen VetStat, i almindelighed bør 
inddrages, når miljømyndighederne skal vurdere risikoen for samtidig behandling med medi-
cin. VetStat indeholder bl.a. indberetninger af udskrivning af medicin fra dyrlæger til brug på 
danske dambrug. Det er derfor muligt på baggrund af udskrivningerne at undersøge antallet af 
registrerede, samtidige behandlinger pr. år for et givent stof for alle dambrug i et bestemt 
vandløbssystem. På baggrund heraf kan miljømyndigheden foretage en nærmere vurdering af 
risikoen for samtidig behandling og den hermed forbundne usikkerhed. Aktuelt går de syste-
matiske data i VetStat (indberetninger) dog kun tilbage til og med 2002. 
 
Med hensyn til hjælpestoffer er der aktuelt ingen viden om, hvornår, over hvor lang tid og i 
hvilke mængder disse anvendes af de enkelte dambrug. Miljøklagenævnet finder derfor ud fra 
et forsigtighedsprincip, at man ved beregning af, hvilken andel af kvalitetskrav et dambrug 
kan tildeles i en fordelingsnøgle for et givent hjælpestof, må tage udgangspunkt i, at samtlige 
dambrug i fordelingsnøglen udleder stoffet samtidigt. 
 
Nævnet skal bemærke, at anvendelse af en fordelingsnøgle med henblik på at sikre overhol-
delse af generelle kvalitetskrav for vand ikke nødvendigvis sikrer, at korttidskvalitetskrav 
overholdes. Dette forhold må miljømyndighederne være opmærksomme på. 
 
Fjernrecipienten for udledning af medicin og hjælpestoffer fra dambrug i Omme Å-systemet 
er Ringkøbing Fjord, der i forhold til de nationale miljøkvalitetskrav i bekendtgørelse nr. 
1669/2006 har status som marin recipient.  
 
For stofferne kloramin-T og trimethoprim gælder, at miljøkvalitetskravene for marine reci-
pienter er en faktor 10 lavere end for ferske recipienter. For kobber gælder, at miljøkvalitets-
kravet i ferskvand og saltvand begge er 1 µg/l. Værdien er dog angivet som en tilføjet værdi, 
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hvilket betyder, at miljøkvalitetskravet er denne værdi tilføjet den naturlige baggrundskoncen-
tration. Den samlede koncentration af kobber må ikke overstige en værdi på 12 µg/l i fersk-
vand og 2,9 µg/l i saltvand. Den højest tilladte koncentration af kobber i saltvand er altså en 
faktor ca. 4 lavere end i ferskvand. 
 
Der er ikke i forbindelse med Ribe Amts behandling af sagerne om anvendelse af medicin og 
hjælpestoffer på dambrugene i Omme Å-systemet foretaget nogen vurdering af, om de marine 
miljøkvalitetskrav, der gælder for Ringkøbing Fjord, kan overholdes. 
 
Overholdelse af korttidskvalitetskrav 
Ifølge de nugældende regler i bekendtgørelse nr. 1669/2006, der trådte i kraft 1. januar 2006, 
skal miljømyndigheden, før der meddeles tilladelse til udledning af medicin og hjælpestoffer 
fra et dambrug, sikre sig, at der ikke sker overskridelser af såvel det generelle miljøkvalitets-
krav som korttidskvalitetskravet i den recipient, hvortil dambruget udleder. Korttidskvali-
tetskravet må som nævnt aldrig overskrides som absolut værdi, jf. bekendtgørelse nr. 
1669/2006 § 5, stk. 2. 
 
Miljøklagenævnet skal gøre opmærksom på, at forskellen mellem det generelle miljøkvali-
tetskrav og korttidskvalitetskravet for flere af stoffernes vedkommende er lille, og at miljø-
kvalitetskravet og korttidskvalitetskravet for kloramin-T har samme værdi. En behandlings-
praksis, hvor koncentrationen af et medicin- eller hjælpestof tillades at fluktuere omkring 
værdien for det generelle miljøkvalitetskrav, kan derfor indebære en risiko for overskridelser 
af korttidskvalitetskravet. 
 
Dokumentation for overholdelse af miljøkvalitetskrav for hjælpestoffer 
Møbjerg Dambrug har den 7. december 2006, dvs. efter Ribe Amts meddelelse af det påkla-
gede påbud (af 17. november 2006), indsendt en endelig ansøgning om anvendelse af medicin 
og hjælpestoffer til Ribe Amt. Ansøgningen indeholder grafer over koncentration af hen-
holdsvis formalin, kloramin-T, blåsten og brintoverilte i vandløbet umiddelbart efter tilsæt-
ning i en eller flere damme samt en graf over udviklingen i den procentuelle koncentration af 
doseringskoncentrationen for et konservativt stof ved behandling af en dam. Graferne er lavet 
i det PC-baserede program Pool-Sim. 
 
Miljøklagenævnet finder generelt, at PoolSim-modellen ud fra mængden af et tilsat hjælpestof 
kan anvendes til at forudsige koncentrationer i dambrugets bassiner6 og udløb samt ude i 
vandløbet. Modellen er en simpel fortyndingsmodel, men det er nævnets vurdering, at den er 
præcis nok til at forudsige koncentrationerne.  
 
Det er derfor Miljøklagenævnets vurdering, at PoolSim eller lignende modeller kan anvendes 
ved dokumentation af, om anvendelse af en bestemt mængde af et stof på et dambrug ikke vil 
medføre overskridelse af korttidskvalitetskrav ude i vandløbet. Modellen vurderes således at 
være præcis nok til at forudsige koncentrationer til brug for driftskontrol og godkendelse. 
Modellen skal dog verificeres for det enkelte dambrug ved få varierede vandindtag (f.eks. ved 
lavt, mellem og højt flow). 
 
Forudsætningerne for at anvende modellen er således, at man har kendskab til modellens op-
bygning samt til alle input i modellen for det enkelte dambrug i forbindelse med beregninger-
ne. Modellens input/indstillinger omfatter bl.a. antal bassiner, volumen af alle bassiner, alle 

 
6 Herved forstås damme, kanaler, kummer, bagkanaler, bundfældningsanlæg, laguner m.v. 
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forbindelser mellem bassinerne samt flow ind og ud af alle bassiner. Er der tale om recirkule-
ring, skal der angives en vandstrøm, der svarer hertil. Det skal samtidig sikres, at de forskelli-
ge input stemmer overens med virkeligheden. Følgende oplysninger skal derfor fremsendes 
fra dambrugets ejer (eller konsulent): 
 
• en kopi af den af dambruget anvendte version af Pool-Sim  
• en nøjagtig plan over dambruget med mål (bredde, længde og dybde) på alle bassiner samt 

med angivelse af forbindelser og forbindelsernes udformning mellem bassinerne. Endvide-
re skal den konkrete vanddybde for alle bassiner angives. 

• flowværdier for alle bassiner (ind og ud) inklusive flowet ind og ud af selv dambruget. 
• redegørelse for, hvordan ovennævnte flowværdier er målt. 
 
Endvidere skal dambruget indsende nøjagtige beskrivelser af procedurer ved alle typer af be-
handlinger på dambruget samt de anvendte mængder af hjælpestoffer ved behandlingerne. 
Procedurerne skal foreligge ved alle flow-niveauer, så eventuelle forskelle i behandlingspro-
cedurer i forhold til flowet er beskrevet (f. eks. ved lavt, mellem og højt flow). 
 
Genfindingsprocenter 
Miljøklagenævnet må konstatere, at der stadig kun findes begrænset viden vedrørende om-
sætning og tilbageholdelse af medicin og hjælpestoffer både på dambrug og i vandløb7. 
 
For hjælpestoffer er der lavet forsøg i laboratorium, der er sammenholdt med målinger på ét 
dambrug, og for medicin er der kun lavet målinger på et enkelt dambrug. Nævnet finder ikke, 
at rapporten med baggrund i disse målinger på tilfredsstillende vis redegør for den anførte 
tilbageholdelse, herunder at disse skulle kunne anvendes generelt.  
 
Miljøklagenævnet må derfor lægge til grund, at der aktuelt ikke er tilstrækkelig faglig bag-
grund for at anvende genfindingsprocenter, som er udtryk for, at der sker betydende omsæt-
ning af medicin og hjælpestoffer hverken inde på dambrug eller i vandløb. 
 
Konsekvensvurdering for habitatområder 
Som ovenfor nævnt (side 23) skal det ved behandling af sager om udledning af forurenende 
stoffer til vandområder sikres, at udledningerne ikke medfører skade på integriteten af Natura 
2000-områder, jf. habitatdirektivets art. 6, stk. 3, og habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 2, og at 
miljøkvalitetskrav, der er fastsat i eller i henhold til bekendtgørelse nr. 1669/2006, overhol-
des. 
 
Ved et miljøkvalitetskrav forstås den koncentration af et bestemt forurenende stof i vand, se-
diment eller biota, som ikke må overskrides af hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed 
og miljøet, jf. § 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1669/2006. Miljøkvalitetskrav fastsættes ud fra 

 
7 DFU-rapport nr. 135-04. Undersøgelse af biologiske halveringstider, sedimentation og omdannelse af hjælpe-
stoffer og medicin i dam- og havbrug, samt parameterfastsættelse og verifikation af udviklet dambrugsmodel. 
Lars-Flemming Pedersen, Ole Sortkjær, Morten Sichlau Bruun, Inger Dalsgaard & Per Bovbjerg Pedersen. 
Danmarks Fiskeriundersøgelser, 2004. 
 
DFU-rapport nr. 135a-04. Supplerende teknisk rapport (Anneks 1- 8) til DFU-rapport nr. 135-04. Undersøgelse 
af biologiske halveringstider, sedimentation og omdannelse af hjælpestoffer og medicin i dam- og havbrug, samt 
parameterfastsættelse og verifikation af udviklet dambrugsmodel. Lars-Flemming Pedersen, Ole Sortkjær, Mor-
ten Sichlau Bruun, Inger Dalsgaard & Per Bovbjerg Pedersen. Danmarks Fiskeriundersøgelser, 2004. 
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et kvalitetskriterium, hvorved forstås det højeste koncentrationsniveau af et stof, hvorved det 
skønnes, at der ikke vil forekomme uacceptable, negative effekter på vandøkosystemer, jf. § 4 
i bekendtgørelse nr. 1669/2006. 
 
Miljøklagenævnet må derfor i almindelighed lægge til grund, at når det gennem vilkår for en 
udledning er sikret, at der ikke sker overskridelse af miljøkvalitetskrav, består der som ud-
gangspunkt ikke risiko for, at udledningen kan medføre skade på integriteten af nedstrøms 
beliggende habitatområder og de udpegede arter. Nævnet skal dog pege på, at bekendtgørelse 
nr. 1669/2006 § 10, stk. 4, åbner mulighed for, at der for konkrete vandområder kan fastsættes 
strengere kvalitetskrav end de sædvanlige, jf. bekendtgørelsens bilag 2 og 3, når der er be-
grundet behov herfor. 
 
Bedste, tilgængelige teknik 
Bekendtgørelse nr. 1669/2006 indeholder i § 13 følgende bestemmelse:  
 

§ 13. Udledning af forurenende stoffer skal begrænses ved hjælp af bedste tilgængelige teknik.  
Stk. 2. Såfremt et miljøkvalitetskrav kræver overholdelse af strengere vilkår end dem, som følger af anvendelse 

af bedste tilgængelige teknik, fastsættes der i overensstemmelse hermed strengere vilkår i tilladelsen, godkendel-
sen eller påbudet om udledning. ” 
 
Udtrykket »bedste, tilgængelige teknik« (BAT) dækker over den mest avancerede teknologi 
for en bestemt branche, herunder den måde, hvorpå anlæg konstrueres, bygges, vedligeholdes, 
drives og lukkes ned. Teknologien skal være teknisk og økonomisk gennemførlig for den re-
levante virksomhedstype og skal sikre et så højt beskyttelsesniveau som muligt. 
 
I forhold til dambrug indebærer BAT-princippet bl.a., at det gennem vilkår i en miljøgodken-
delse skal sikres, at dambrugs anvendelse af medicin og hjælpestoffer er i overensstemmelse 
med miljøbeskyttelseslovens principper om anvendelse af bedste, tilgængelige teknik, jf. lo-
vens § 3, stk. 1, og godkendelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 1, nr. 1. En miljømæssig regule-
ring må således hvile på overvejelser, der i første række vedrører mulighederne for at hindre 
miljøpåvirkningen gennem anvendelse af mindre miljøbelastende stoffer og metoder, herun-
der minimering af affald, spild i forbindelse med fodring, dosering af hjælpestoffer og frem-
stilling af foderlægemidler, og dernæst mulighederne for at begrænse miljøpåvirkningen ved 
genanvendelse, recirkulering og bedste, tilgængelige rensningsteknik. Der bør endvidere fore-
ligge oplysninger om mulighederne for at reducere medicinforbruget ved vaccination af yngel 
og udsætning af vaccinerede fisk. Overvejelserne om anvendelse af mindre miljøbelastende 
metoder må omfatte vaccination imod relevante sygdomme f.eks. rødmundsyge, jf. Miljøkla-
genævnets afgørelse af 6. februar 2001 vedrørende miljøgodkendelse af Buderupholm Dam-
brug8, der indeholder følgende vilkår: "Fisk skal vaccineres mod rødmundsyge på det for ef-
fekten heraf bedste tidspunkt med hensyn til størrelse m.v. Der må kun indkøbes fisk, der er 
over den for vaccination optimale størrelse, hvis disse er vaccineret mod rødmundsyge. Alle 
fisk, der holdes i dambrugets jorddamme, skal være vaccineret mod rødmundsyge." 
 
Kravet om mindst mulig anvendelse af medicin og hjælpestoffer bør tilgodeses gennem en 
indretning og drift, hvor der i videst muligt omfang er truffet foranstaltninger til nedsættelse 
af sygdomsfremkaldende faktorer i dammene, herunder eventuelt ved rensning af det ind-
vundne overfladevand for partikler, sikring af henholdsvis mindst muligt foderspild, restriktiv 
fodring i forbindelse med sygdomsudbrud og mindst mulig mængde af suspenderet stof, ved 
tilpasning af besætningsstørrelse i de enkelte damme og kanaler, ved miljøfremmende tilrette-

 
8 Optrykt i Miljøretlige Afgørelser og Domme 2001, side 300.  
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læggelse af slamfjernelse (hyppighed og metode) fra damme og kanaler, og ved opretholdelse 
af den bedst mulige iltkoncentration og afgasning. Damtyper og flow, herunder dammenes 
størrelse og udformning, samt recirkulering kan også være relevante forhold, når der skal fo-
retages en vurdering af muligheder for nedsættelse af sygdomsfremkaldende faktorer. 
 

I betragtning af, at forholdene på dambrug kan være meget forskellige med hensyn til det ind-
tagne vands kvalitet, indretning, drift m.v., er det den enkelte dambruger, der har de bedste 
forudsætninger for at vurdere, hvilke faktorer der er sygdomsfremkaldende og kan udløse 
anvendelse af medicin og hjælpestoffer. Nævnet finder det derfor særlig vigtigt, at dambruge-
re i almindelighed gør sig kvalificerede overvejelser om mulighederne for anvendelse af bed-
ste, tilgængelige teknologi. 

 
I forlængelse heraf skal det fremhæves, at en vurdering af, hvorledes det enkelte dambrug kan 
begrænse brugen af medicin og hjælpestoffer ved foranstaltninger imod sygdomsfremkalden-
de faktorer og smittetryk, ikke kan adskilles fra den vurdering, der skal foretages ved behand-
lingen af en sag om miljøgodkendelse af dambrugets fysiske indretning og drift i øvrigt, idet 
iltforbrug, energi til udluftning, recirkulering, kvalitet og mængde af overfladevand, der ind-
vindes, iltning, damstørrelser og -typer m.v. er faktorer, der er af central betydning for den 
vurdering, der skal foretages med henblik på at sikre, at en miljøgodkendelse kun meddeles, 
når det er godtgjort, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebyg-
ge og begrænse forurening ved anvendelse af bedste, tilgængelige teknik. 
 
Det er utvivlsomt, at anvendelse af bedste, tilgængelige teknik på dambrug kan medføre en 
betydelig reduktion i behovet for anvendelse af medicin og hjælpestoffer. I lyset af ovenstå-
ende, almindelige bemærkninger om muligheder for anvendelse af bedste, tilgængelige teknik 
på dambrug skal nævnet derfor påpege, at i hvert fald følgende forhold må inddrages i Billund 
Kommune fornyede behandling af sagen: 
 
Af Møbjerg Dambrugs ansøgning om miljøgodkendelse fremgår, at dambruget søger at mi-
nimere forbruget af medicin og hjælpestoffer gennem følgende foranstaltninger: 
  
• Maksimal besætningstæthed holdes på ca. 30 kg fisk/m3 
• Sikring af optimale ilt- og gastryksforhold i produktionsanlægget 
• Skånsom håndtering af fiskene 
• Styring af hygiejne internt 
 
Miljøklagenævnet finder, at disse punkter er relevante foranstaltninger, der kan bidrage til at 
opfylde de krav, der kan stilles til BAT med henblik på at mindske risikoen for udbrud af 
sygdomme i dambruget. Sagens videre behandling må imidlertid omfatte konkrete angivelser 
af, hvilke foranstaltninger der indføres for at sikre den ønskede effekt, og en myndighedsvur-
dering af, hvilke yderligere foranstaltninger der kan være relevante, jf. godkendelsesbekendt-
gørelsens § 13, stk. 1, nr. 1.  
 
Med henvisning til punkt 2 bemærkes endvidere, at hvis iltforhold og afgasning på dambruget 
konstant er optimeret, udsættes fiskene mindre hyppigt for stress, hvorved modtageligheden 
for sygdomme hos fiskene reduceres. En tilfredsstillende styring af vandets iltindhold kan 
derfor være medvirkende til at begrænse sygdomsudbrud. Dambrugets indretning bør derfor 
omfatte iltmålere, så iltniveauet hele tiden kan kontrolleres, og tekniske foranstaltninger til 
iltning af vandet, hvis iltniveauet fluktuerer eller falder til kritiske værdier. 
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Endvidere finder nævnet, at især følgende krav med henblik på begrænsninger i anvendelsen 
af medicin og hjælpestoffer må tages op til vurdering i forbindelse med sagens fornyede be-
handling: 
 
• Vaccination imod rødmundsyge og andre fiskesygdomme, herunder revaccination ved fal-

dende immunitet. 
• Foranstaltninger til rensning af indløbsvandet. 
• Anvendelse af immunstimulerende stoffer. 
• Foranstaltning til begrænsning af foderspild og suspenderet stof. 
 
Synergistiske effekter 
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund har anført, at det er me-
ningsløst, at Ribe Amt ikke har forholdt sig til stoffet Tribrissen, hvor synergieffekten af de to 
stoffer sulfadiazin og trimethoprim, udnyttes mest optimalt. 
 
Det fremgår ikke af bekendtgørelse nr. 1669/2006, at de fastsatte miljøkvalitetskrav for vand 
har taget højde for de synergistiske effekter, der kan opstå ved anvendelse af de forskellige 
stoffer. 
  
Miljøstyrelsen har den 1. februar 2007 over for nævnet oplyst, at der for tiden arbejdes på en 
vejledning om, hvorledes problemer i forbindelse med synergieffekt skal løses. 
 
I henhold til Lægemiddelstyrelsens ”Produktresumé for Tribrissen Forte Vet., premix til fo-
derlægemiddel” (1. september 2006) indgår sulfadiazin og trimethoprim i forholdet 5:1, og 
stofferne er hver for sig bakteriostatiske, men har tilsammen synergistisk baktericid virkning, 
idet de griber ind i to på hinanden følgende trin i bakteriernes folinsyresyntese. Kombinatio-
nens spektrum omfatter ikke visse bakterier. 
 
I forbindelse med Dansk Akvakulturs fremskaffelse af nye data med henblik på fastsættelse af 
miljøkvalitetskrav, således at miljøkvalitetskrav og korttidskvalitetskrav for medicin og hjæl-
pestoffer kunne fastsættes med større sikkerhed og brug af lavere sikkerhedsfaktorer, blev der 
foretaget forsøg af DHI, jf. Rapport til Dansk Akvakultur, maj 2006, ”Økotoksikologiske test 
med mediciner anvendt i fiskeopdræt” samt supplerende rapport af juni 2006 ”Økotoksikolo-
giske test med mediciner anvendt i fiskeopdræt, 7-dages test med Microcystis aeruginosa og 
sulfadiazin”.  
 
Ifølge den første rapport blev samtlige medicinske stoffer afprøvet over en 4 dages periode, 
medens resultater fra litteraturoplysninger vedrørte forsøg over 7 dage. 
 
Især med hensyn til sulfadiazin synes der at være problemer med stoffets evne til at komme 
ind i blågrønalgen, hvorfor koncentrationer på 0,2 til 5 mg/l først efter 2-3 dage viser koncen-
trationsafhængig effekt. På baggrund heraf lavede DHI nye forsøg over 7 dage med sulfadia-
zin, men DHI lavede ikke tilsvarende forsøg med trimethoprim eller kombinationen af de to 
stoffer i forholdet 1:1, som Dansk Akvakultur mener, stofferne afledes i, eller 5:1, som pro-
duktet Tribrissen indeholder. 
  
De gennemførte forsøg vedrørende belysning af synergieffekten blev foretaget med en blan-
ding af Microcystis aeruginosa og Pseudokirchneriella subcapitata, og stofferne blev afprøvet 
i forholdet henholdsvis 1:1 og 5:1 i 4 dage. 
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På baggrund af disse forsøg konkluderede DHI, at det er det giftigste stof af de to stoffer (sul-
fadiazin), der er bestemmende for giftigheden af blandingerne. På baggrund af disse test samt 
test med blandingen 1:1 på blågrønalge (72 t), Daphnie magna (48 t og 21 dg) og regnbueør-
red (96 t) sammenholdt med litteraturværdier fandt DHI samlet set, at blandingerne af sulfa-
diazin og trimethoprim ikke gav nogen vekselvirkning (hæmning eller forøgelse af toksicite-
ten) mellem stofferne i blanding, men at toksiciteten over for ikke-mål organismer kan vurde-
res ved simpel addition. 
 
Nævnet finder ikke, at disse forsøg entydigt tyder på, at der skulle være nogen synergistisk 
effekt.  Det bemærkes dog, at blandingen 1:1 ved forsøget udviste lavere effektkoncentration 
(EC50) over for krebsdyr (48 t) end litteraturværdierne for enkeltstoffernes EC50-værdier, og at 
det er betænkeligt at lægge vægt på forsøg med blandinger af alger, især hvis det ikke sikres, 
at testen er så langvarig, at stofferne når at trænge ind. Nævnet finder, at der burde have været 
lavet forsøg over bl.a. en ren blågrønalges vækst over 7 dg ved påvirkning henholdsvis med 
de enkelte stoffer og blandingsforhold mellem disse for at få en bedre vurdering af, om de to 
stoffer ved udledning opretholder en synergistisk effekt. Nævnet skal i denne forbindelse be-
mærke, at også synergistisk effekt overfor bakterier kan have væsentlig indflydelse på økosy-
stemet. Nævnet forventer imidlertid, at Miljøstyrelsen i den bebudede vejledning nærmere vil 
angive, hvorledes synergistisk effekt skal vurderes og reguleres. 
 
Indtil der foreligger en vejledning med nærmere retningslinier, bør den foreliggende usikker-
hed vedrørende synergistisk effekt indebære, at tilladelser til udledning af Tribrissen gøres 
tidsbegrænsede med henblik på, at styrelsens vejledning kan inddrages ved den endelige fast-
sættelse af krav. 
 
Produktionens størrelse og den tilladte mængde af medicin og hjælpestoffer 
Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening har klaget over, at Ribe 
Amt ikke i påbudene til dambrugene har foretaget nogen vurdering af, om de tilladte mæng-
der medicin og hjælpestoffer tilgodeser behovet for behandling af det enkelte dambrugs fiske-
bestand. 
 
I amtets udtalelse af 19. december 2006 bekræftes dette. 
 
I medfør af konkrete afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven er dambrugenes produktion mak-
simeret gennem vilkår, der fastlægger det højst tilladelige, årlige foderforbrug og eventuelt 
fordelingen heraf på forskellige perioder af produktionsåret. Inden for rammerne af de retlige 
krav, der i øvrigt stilles til driften af det enkelte dambrug, kan dambrugeren herefter selv til-
rettelægge produktionen, dvs. også på en sådan måde, at fiskebestanden på dambruget varie-
rer – endog stærkt – henover produktionsåret. 

Dyreværnslovens § 1 stiller krav om, at dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst mu-
ligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. Lovens § 2 bestemmer, at 
enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, 
fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sund-
hedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfarin-
ger. 
 
Dette medfører som udgangspunkt krav til den enkelte dambruger om, at alle syge fisk, dvs. 
eventuelt hele den aktuelle fiskebestand på dambruget, i tilfælde af sygdomsudbrud skal kun-
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ne behandles på en terapeutisk forsvarlig måde. Dette krav vil dambrugeren imidlertid ikke 
kunne leve op til, hvis den mængde medicin, der efter miljøbeskyttelsesloven er meddelt god-
kendelse til at anvende, af miljømæssige grunde er så begrænset, at den ikke er tilstrækkelig 
til at behandle den aktuelle fiskebestand. 
 
Denne retlige konflikt mellem dyreværnsloven og miljøbeskyttelsesloven kan løses gennem 
vilkår om, at et dambrugs fiskebestand til enhver tid ikke må overstige den bestand, som kan 
behandles på terapeutisk forsvarlig måde med den mængde medicin, som tilladeligt kan an-
vendes i henhold til miljøbeskyttelsesloven. 
 
Vilkår af denne karakter ville imidlertid kunne have betydelige konsekvenser for dambrugene, 
idet de produktionsmæssige begrænsninger også ville gælde i de – ofte lange – perioder, hvor 
der ikke forekommer sygdomsudbrud. 
 
Miljøklagenævnet finder derfor, at det hidtidige udgangspunkt, hvorefter dambrugerne selv 
kan tilrettelægge produktionen inden for de retlige rammer, der er fastlagt efter miljøbeskyt-
telsesloven, bør opretholdes.  
 
Den enkelte dambruger bør imidlertid udtrykkeligt gøres opmærksom på, hvor stor en fiske-
bestand der kan behandles med den mængde medicin, der efter miljøbeskyttelsesloven med-
deles tilladelse til at anvende, og at den overskydende mængde fisk, der i tilfælde af syg-
domsudbrud ikke kan behandles i overensstemmelse med dyreværnslovens krav, må sendes til 
destruktion eller lignende. 
 
Miljøklagenævnet forudsætter derfor, at kommunalbestyrelsen, når der under sagsbehandlin-
gen er taget stilling til, hvor stor en mængde medicin et dambrug kan få godkendelse til at 
anvende, forelægger sagen for veterinærmyndigheden med henblik på en stillingtagen til, 
hvor stor en fiskebestand der for hvert enkelt stof og under hensyn til bestandens sammensæt-
ning vil kunne behandles med den tilladte mængde. På grundlag af veterinærmyndighedens 
udtalelse må kommunalbestyrelsen herefter i afgørelsen efter miljøbeskyttelsesloven i forhold 
til hvert enkelt stof gøre dambrugeren opmærksom på, hvor stor en fiskebestand der kan be-
handles med den tilladte stofmængde, og at den overskydende mængde fisk, der i givet fald 
ikke er behandlingsmulighed for, må sendes til destruktion eller lignende. 
 
Efter nævnets opfattelse bør kommunalbestyrelsen på tilsvarende måde i afgørelsen efter mil-
jøbeskyttelsesloven klargøre, hvor omfattende en behandling den tilladte mængde hjælpestof-
fer åbner mulighed for. 
 
 
Sammenfatning 
Af Ribe Amts udtalelse af 19. december 2006 fremgår,  
 
• at amtets påbud af 17. november 2006 er truffet på et utilstrækkeligt grundlag, idet der ikke 

forelå de oplysninger, som efter amtets egen opfattelse var nødvendige til en forsvarlig be-
handling af sagen om anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Møbjerg Dambrug, 

• at amtets påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41 som følge heraf er meddelt uden nær-
mere vurdering af, i hvilket omfang Møbjerg Dambrugs anvendelse af medicin og hjælpe-
stoffer kan begrænses gennem anvendelse af bedste, tilgængelige teknik, og 
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• at amtet ikke har foretaget nogen vurdering af, i hvilket omfang de tilladte stofmængder 
svarer til dambrugets behov. 

 
Disse mangler er væsentlige og af en sådan karakter, at Ribe Amts påbud af 17. november 
2006 bør ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling i Billund Kommune. 
 
Hertil kommer, at Miljøklagenævnets gennemgang og behandling af de forhold, som er rejst i 
klagerne fra Møbjerg Dambrug, Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfrednings-
forening, viser, at Ribe Amts afgørelse er behæftet med yderligere mangler, som dels er knyt-
tet til amtets behandling og vurdering af sagen, dels skyldes gennemførelsen af bekendtgørel-
se nr. 1669/2006. Der er tale om følgende mangler, som alle må anses for væsentlige, og som 
derfor også må afhjælpes ved sagens fornyede behandling: 
 
• Der foreligger ingen vurdering af risikoen for samtidig behandling med samme medicin- 

eller hjælpestof på Møbjerg Dambrug og de andre dambrug i Omme Å-systemet, som nød-
vendigvis må inddrages i en samlet vurdering af, om gældende miljøkvalitetskrav for 
vandområder kan overholdes ved anvendelse af medicin og hjælpestoffer på dambrugene. 
Efter Miljøklagenævnet opfattelse burde en sådan vurdering for alle relevante stoffer være 
foretaget i samarbejde mellem Ribe Amt og Ringkjøbing Amt. 
 

• Der foreligger ingen vurdering af, hvad der kan anses for acceptabel risiko for overskridel-
se af miljøkvalitetskrav, herunder korttidskvalitetskrav, i forbindelse med samtidig behand-
ling med samme stof på flere dambrug. 

 
• Der foreligger ingen oplysninger om baggrundskoncentrationen i Omme Å for de medicin- 

og hjælpestoffer, som Møbjerg Dambrug (og de øvrige dambrug) har fået tilladelse til at 
udlede, og heller ingen oplysninger om, hvorvidt andre kilder end dambrug udleder disse 
stoffer til Omme Å-systemet. 

 
• Der er ikke foretaget nogen vurdering af, om korttidskvalitetskrav kan overholdes i forbin-

delse med anvendelse af medicin og hjælpestoffer på dambrugene i Omme Å-systemet. 
 
• Der er ikke foretaget nogen vurdering af, om de marine vandkvalitetskrav, der gælder for 

Ringkøbing Fjord, kan overholdes. 
 
• Der foreligger ikke tilstrækkelig dokumentation for at anvende de genfindingsprocenter for 

medicin og hjælpestoffer, som er lagt til grund for Ribe Amts afgørelse af sagen. 
 
Med hensyn til bedste, tilgængelige teknik har Miljøklagenævnet ovenfor (side 33 f) peget på, 
hvilke konkrete forhold der i hvert fald bør indgå i Billund Kommunes fornyede behandling 
af sagen. 
 
Indtil der foreligger en vejledning med nærmere retningslinier, bør den foreliggende usikker-
hed vedrørende synergistisk effekt ved anvendelse af Tribrissen medføre, at tilladelser til ud-
ledning heraf gøres tidsbegrænsede med henblik på, at en kommende vejledning kan inddra-
ges ved den endelige fastsættelse af krav. 
 
Miljøklagenævnets afgørelse i den foreliggende sag vil få konsekvenser ikke blot for nævnets 
behandling af de øvrige påklagede sager fra Ribe Amt, men også for de øvrige sager, der er 
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påklaget til nævnet. Nævnet skal derfor påpege, at en række af de forhold, som der skal tages 
stilling til for at tilgodese kravene i gældende lovgivning, ikke på en hensigtsmæssig og effek-
tiv måde kan afklares gennem en traditionel klagesagsbehandling. Tilsvarende gælder, at en 
afklaring næppe på en hensigtsmæssig måde kan gennemføres i kraft af enkeltsagsbehandling 
i kommunerne på det eksisterende administrationsgrundlag. 
 
Efter nævnets opfattelse savnes der bl.a. nærmere regler eller retningslinier for: 
 
• vurdering af risikoen for samtidig behandling, herunder af acceptabel risiko for overskri-

delse af de generelle miljøkvalitetskrav for vand og korttidskvalitetskrav, 
 
• samarbejde mellem miljømyndigheder og veterinærmyndigheder med henblik på en stil-

lingtagen til, hvilken størrelse fiskebestand der kan behandles på terapeutisk forsvarlig må-
de med de respektive stofmængder, som miljøbeskyttelsesloven åbner mulighed for at an-
vende på det enkelte dambrug, og 

 
• mulighederne for begrænsninger i anvendelsen af medicin og hjælpestoffer gennem anven-

delse af bedste, tilgængelige teknologi. 
 
Nævnet skal i øvrigt gøre opmærksom på, at der ikke med hensyn til medicin og hjælpestoffer 
(navnlig kobber) foreligger miljøkvalitetskrav for sediment og biota, jf. bekendtgørelse nr. 
1669/2006 § 5, stk. 1. 
 
Nævnet skal endelig pege på mulighederne for, at anvendelsen af medicin søges begrænset 
gennem generelle regler om vaccination og revaccination af fisk. 
 
 
Miljøklagenævnets afgørelse 
Miljøklagenævnet ophæver Ribe Amts påbud af 17. november 2006 om begrænset anvendelse 
af medicin og hjælpestoffer på Møbjerg Dambrug og hjemviser sagen til fornyet behandling i 
Billund Kommune. 
 
 
 

P.N.V. 
 
 
 

Jørgen Bjerring 
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Denne afgørelse er sendt med post til: 
 
Nielsen Consulting 
Irisvej 9 
8766 Nørre Snede 
 
Møbjerg Dambrug 
Brande Landevej 8, Møbjerg 
7260 Sønder Omme 
 
og med e-mail til: 
 
Nielsen Consulting (pederni@pc.dk) 
 
Danmarks Naturfredningsforening 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund 
 
Dansk Akvakultur 
 
Billund Kommune 
 
Miljøstyrelsen  
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